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THÔNG BÁO 
Về việc đính chính danh sách tổ chức giám định tư pháp, người giám định 

tư pháp theo vụ việc ban hành kèm theo Quyết định số 2523/QĐ-UBND  
ngày 12/12/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

 Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, ban hành Quyết định số 2523/QĐ-
UBND ngày 12/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh sách tổ chức 
giám định tư pháp, giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ 
việc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nay UBND tỉnh Lạng Sơn đính chính như sau: 

1. Phần II. DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO 
VỤ VIỆC  

Tại số thứ tự 2 có ghi: Tên tổ chức: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát 
triển Cửa Đông. Địa chỉ: Ngõ 1, thôn Rọ Phải, Xã Mai Pha, Thành phố Lạng 
Sơn, Lạng Sơn. 

Nay sửa lại thành: Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao 
thông Lạng Sơn. Địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

2. Phần IV. DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC 

Người giám định tư pháp theo vụ việc số thứ tự từ 24 đến 36 có nơi công 
tác là Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Giao thông Lạng Sơn; 

Người giám định tư pháp theo vụ việc có số thứ tự từ 48 đến 70 có nơi 
công tác là Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông. 

Nay sửa lại thành: 
Người giám định tư pháp theo vụ việc có số thứ tự từ 24 đến 36 nơi công 

tác là Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông; 
Người giám định tư pháp theo vụ việc có số thứ tự từ 48 đến 70 nơi công 

tác là Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Giao thông Lạng Sơn. 
(Có biểu danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc từ số thứ tự 24 

đến 80 kèm theo) 
 UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Theo nơi nhận tại QĐ 2523/QĐ-UBND;  
- C, PCVP UBND tỉnh; 
  các phòng: NC, TH, TT THCB 
- Lưu: VT, NC (HTMĐ) 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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