Phụ lục 1
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BXD
ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ Xây dựng)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày …… tháng ……. năm 20….
GIẤY ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM /CÔNG BỐ
GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP XÂY DỰNG /
NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG THEO VỤ VIỆC

Kính gửi: ........ (1) ......................
1. Họ và tên người đề nghị: ...............................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................................
3. Địa chỉ thường trú: ........................................................................................................
4. Đơn vị hiện đang công tác: ...........................................................................................
5. Đăng ký nội dung giám định tư pháp xây dựng:
TT

Nội dung giám định

1

Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định
của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng

2

Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây
dựng, thiết kế xây dựng công trình

3

Giám định tư pháp về chất lượng bộ phận công
trình xây dựng, công trình xây dựng và sự cố
công trình xây dựng.

4

Giám định tư pháp về chất lượng vật liệu, sản
phẩm xây dựng, thiết bị công trình.

5

Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng
công trình, giá trị công trình và các chi phí khác
có liên quan

Đăng ký

Loại công trình

6. Kinh nghiệm thực tế hoạt động xây dựng trong 05 năm gần nhất:
TT

Công việc đã thực hiện (liệt kê các công việc đã Thông tin chung về công trình (Tên, địa
thực hiện liên quan đến nội dung đăng ký giám điểm xây dựng, loại, cấp công trình)
định tư pháp xây dựng)

1

7. Chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ: (nêu rõ loại chứng
chỉ, lĩnh vực hành nghề, mã số chứng chỉ, ngày cấp, nơi cấp, có bản sao chứng
thực kèm theo)
14

Tôi xin cam đoan các nội dung kê khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
Xác nhận của cơ quan,
tổ chức quản lý trực tiếp (2)
(Ghi rõ họ tên, chữ ký,
chức vụ, dấu pháp nhân)

Người đề nghị
(Ghi rõ họ tên, chữ ký)

Cơ quan thuộc Bộ Xây dựng được giao quản lý hoạt động giám định tư pháp xây dựng đối với
trường hợp cá nhân là công chức thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cá nhân thuộc đơn vị sự nghiệp
công lập hoặc doanh nghiệp nhà nước thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Cơ quan đầu mối thuộc Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh đối với các cá nhân tại địa phương đăng ký.
(1)

Đối với cá nhân tại thời điểm đăng ký không làm việc tại cơ quan, tổ chức nào thì phải có xác
nhận của cơ quan, tổ chức nơi đã công tác gần nhất hoặc có căn cứ xác nhận về các công việc đã thực
hiện liên quan đến nội dung đăng ký giám định tư pháp xây dựng.
(2)
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Phụ lục 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BXD
ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ Xây dựng)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày …… tháng ……. năm 20….
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ
TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG THEO VỤ VIỆC/
VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG

Kính gửi: ………(1)……………
1. Tên tổ chức:.................……..........................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................
Số điện thoại: .........................................................................................................
Số fax: ....................................................................................................................
Email: .....................................................................................................................
Website (nếu có): ..................................................................................................
3. Địa chỉ Văn phòng đại diện, Văn phòng chi nhánh (nếu có):
4. Quyết định thành lập:
Số: .................., ngày cấp: ................, cơ quan cấp: .............................................
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy đăng ký hoạt động:
Số: .................., ngày cấp: ................, cơ quan cấp: .............................................
6. Đăng ký nội dung giám định tư pháp xây dựng:
TT
Nội dung giám định
Đăng ký
Loại công trình
1

Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định
của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng

2

Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây
dựng, thiết kế xây dựng công trình

3

Giám định tư pháp về chất lượng bộ phận công
trình xây dựng, công trình xây dựng và sự cố
công trình xây dựng.

4

Giám định tư pháp về chất lượng vật liệu, sản
phẩm xây dựng, thiết bị công trình.

5

Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng
công trình, giá trị công trình và các chi phí khác
có liên quan

7. Thông tin về nhân sự liên quan đến nội dung đăng ký giám định tư pháp xây dựng:
a) Số lượng cán bộ, công nhân viên của tổ chức/Văn phòng giám định (chỉ tính
người tham gia nộp BHXH) thực hiện công việc liên quan đến hoạt động tư vấn xây
dựng:
16

- Tổng số nhân sự: .............................................................................................................
- Tổng số giám định viên tư pháp xây dựng (nếu có): ………………………………
- Tổng số người có trình độ đại học trở lên và có chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng
nghiệp vụ: …………………………………………………………………………...
trong đó tổng số người có năng lực chủ trì trên 10 năm kinh nghiệm theo loại công
trình (dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn và hạ
tầng kỹ thuật): ....................................................................................................................
- Danh sách các cán bộ chuyên môn:
TT

Tên

Chứng chỉ hành nghề/Chứng nhận bồi
dưỡng nghiệp vụ
Mã số chứng chỉ,
chứng nhận

Số năm kinh
nghiệm

Ghi
chú

Lĩnh vực (Thiết kế,
giám sát, ...)/loại CT

1
8. Phòng thí nghiệm:
- Mã số Phòng thí nghiệm : ...................................................................................
- Số Quyết định công nhận : ..................................................................................
- Cơ quan ký quyết định công nhận : ....................................................................
9. Các công việc đã thực hiện trong 05 năm gần nhất:
TT

Công việc thực hiện (liệt kê các công việc đã Thông tin chung về công trình (Tên, địa
thực hiện liên quan đến nội dung đăng ký điểm xây dựng, loại, cấp công trình)
giám định tư pháp xây dựng)

1

Chúng tôi xin cam đoan các nội dung kê khai trên là đúng sự thật, nếu sai
chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Kính đề nghị .............(1)..........
xem xét và công bố trên trang thông tin điện tử./.
(Gửi kèm theo các bản sao chứng thực: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,
Quyết định công nhận phòng thí nghiệm, các văn bằng chứng chỉ của các cá nhân,
hợp đồng lao động, các hợp đồng đã thực hiện và các tài liệu khác có liên quan theo
quy định tại Thông tư số 04 /2014/TT-BXD)
(2)
(Ghi rõ họ tên, chữ ký, chức vụ, dấu pháp nhân)

(1) Cơ quan thuộc Bộ Xây dựng được giao quản lý hoạt động giám định tư pháp xây dựng.
(2) Tổ chức đăng ký hoạt động giám định tư pháp xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
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