UBND TỈNH LONG AN
SỞ TƯ PHÁP
Số: 280/STP-XDKTVB
V/v thẩm định dự thảo
văn bản quy phạm pháp luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Long An, ngày 05 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Sở Y tế.
Sở Tư pháp nhận được văn bản số 534/SYT-KHTC ngày 01/3/2018 của
Sở Y tế về việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc
phê duyệt mức giá dịch vụ khám bệnh chuyên khoa tại Trung tâm Chăm sóc sức
khỏe sinh sản (dự thảo văn bản).
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015,
Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL (Nghị định số
34/2016/NĐ-CP) và các quy định pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến
thẩm định đối với dự thảo văn bản nêu trên như sau:
1. Về thẩm quyền ban hành văn bản
Thực hiện theo quy định của Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày
15/3/2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa
bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi
phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp, ngày 14/7/2017, HĐND tỉnh
Long An ban hành Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND về mức giá dịch vụ khám
bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tại
Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND không có quy định mức giá dịch vụ khám
bệnh chuyên khoa tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh. Vì vậy, trên
cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế tại văn bản số 982/BYT-KH-TC ngày 13/02/2018
về giá dịch vụ khám chuyên khoa cho một số loại hình cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh; căn cứ theo nguyên tắc kết cấu giá dịch vụ quy định tại Thông tư số
02/2017/TT-BYT và các quy định pháp luật về giá, việc Sở Y tế xây dựng dự
thảo Nghị quyết về việc phê duyệt mức giá dịch vụ khám bệnh chuyên khoa tại
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh
ban hành là phù hợp (đề nghị nêu rõ vấn đề này tại dự thảo Tờ trình của UBND
tỉnh, vì đây là dự thảo Nghị quyết nên viện dẫn nội dung theo Nghị quyết số
33/2017/NQ-HĐND (dự thảo Tờ trình viện dẫn theo Quyết định số
40/2017/QĐ-UBND là chưa phù hợp)). Tuy nhiên, nội dung này Sở Y tế cần cân

nhắc thêm: Có thật sự cần thiết phải thông qua ngay tại kỳ họp HĐND bất
thường vào tháng 4 năm 2018 hay chờ đến kỳ họp lệ kỳ của HĐND.
2. Một số nội dung đóng góp cụ thể đối với dự thảo văn bản
a) Về tên gọi, đề nghị sửa: “Về mức giá dịch vụ … tỉnh Long An.”. Tương
tự như vậy, sửa tại dòng căn cứ pháp lý cuối cùng và tiêu đề của Điều 1 dự thảo
Nghị quyết.
b) Phần căn cứ ban hành, đề nghị chỉnh sửa thể thức theo đúng quy định
tại Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Đồng thời:
- Bổ sung: “Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; Căn cứ
Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ....;”
- Trình bày đầy đủ, chính xác ngày tháng năm, cơ quan ban hành văn bản
và tên văn bản.
- Đề nghị bỏ: “Căn cứ Thông tư số 06/2009/TT-BYT ...; Căn cứ Thông tư
liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ...; Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ...”,
vì các văn bản này không phải là căn cứ pháp lý để ban hành văn bản; “Căn cứ
Công văn số 982/BYT-KH-TC ...”, vì đây là văn bản hành chính cá biệt không
thể sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành văn bản (cơ quan soạn thảo sẽ trình
bày Công văn số 982/BYT-KH-TC tại dự thảo Tờ trình).
c) Tại Điều 1 dự thảo, đề nghị bố cục nội dung thành khoản 1 và khoản 2.
d) Tại Điều 3 dự thảo, đề nghị ghi cụ thể ngày có hiệu lực của văn bản và
phải đảm bảo ngày này không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày văn bản được
HĐND tỉnh thông qua.
đ) Phần nơi nhận, đề nghị rà soát lại các cơ quan nhận văn bản để tránh sự
trùng lắp.
3. Đối với mức giá dịch vụ khám bệnh chuyên khoa tại Trung tâm Chăm
sóc sức khỏe sinh của tỉnh do Sở Y tế xây dựng tại dự thảo Phương án giá
(Phương án giá chưa được Sở Y tế ký chính thức) đã được Sở Tài chính thẩm
định tại văn bản số 483/STC-QLGCS ngày 12/02/2018 nên Sở Tư pháp không
có ý kiến. Tuy nhiên, đề nghị Sở Y tế hoàn chỉnh lại phương án giá theo ý kiến
của Sở Tài chính trước khi trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.
4. Theo Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy Long An về
sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống
chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết số 18-NQ/TU, 19-NQ/TU của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, khóa XII, trong thời gian tới, Trung tâm Chăm sóc sức
khỏe sinh sản của tỉnh Long An sẽ được sáp nhập, thành lập đơn vị mới với tên
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gọi khác. Do đó, nếu dự thảo Nghị quyết này được HĐND tỉnh thông qua vào
tháng 4 năm 2018 thì sẽ không đảm bảo được tính ổn định, lâu dài.
Vì vậy, Sở Tư pháp đề nghị Sở Y tế cân nhắc, xem xét thêm sự cần thiết
và chưa đề xuất, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết
mức giá dịch vụ khám bệnh chuyên khoa tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh
sản tại kỳ họp bất thường vào tháng 4 năm 2018.
Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết
về mức giá dịch vụ khám bệnh chuyên khoa tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe
sinh sản của tỉnh Long An, gửi Sở Y tế nghiên cứu chỉnh lý hoàn chỉnh dự thảo
văn bản, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính (p/h);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, XDKTVB.

Nguyễn Văn Lâm
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