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BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, 
bổ sung) và các văn bản liên quan, ngày 04/7/2022 Sở Tư pháp nhận được hồ sơ 
thẩm định kèm theo công văn số 1335a/SYT-KHTC ngày 25/6/2022 của Sở Y tế 
đối với dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 
không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh quản lý, Sở Tư pháp có ý kiến như sau.

I. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 
1. Sự cần thiết ban hành văn bản 
Việc ban hành văn bản là cần thiết, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu 

cầu quản lý nhà nước tại địa phương.
2. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
Tại thời điểm thẩm định, phạm vi điều chỉnh phù hợp với quy định của 

pháp luật.
Chỉnh lý lại đối tượng điều chỉnh cho phù hợp, có thể nghiên cứu, xem 

xét gộp các nhóm “Người chưa tham gia bảo hiểm y tế”, “Người sử dụng dịch 
vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi trả” và “Các trường hợp xét nghiệm SARS-
CoV-2 tự nguyện theo yêu cầu, xét nghiệm cho các tổ chức, doanh nghiệp theo 
hợp đồng tại các cơ sở y tế công lập” thành một nhóm đối tượng.

3. Về tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản 
trong hệ thống pháp luật

Tại thời điểm thẩm định, dự thảo đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính 
thống nhất trong hệ thống pháp luật, đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát các quy 
định liên quan để tránh chồng chéo, mâu thuẫn với dự thảo nghị quyết khi được 
thông qua, có hiệu lực thi hành. 

4. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản
- Dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết cần thực hiện đúng theo nội dung 

và hình thức (mẫu biểu) của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 
Chính phủ (sửa đổi, bổ sung);

- Rà soát, chỉnh lý lại các lỗi chính tả, lỗi kỹ thuật soạn thảo trong toàn bộ 
dự thảo tờ trình và nghị quyết, ví dụ như: 
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+ Sửa tên văn bản thành “Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm 
SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương”; 

+ Bỏ căn cứ ban hành là “Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020”;

+ Điều 2: chỉnh lý lại theo hướng bỏ nội dung Khoản 1, Khoản 2, Khoản 
3 và quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV2 áp dụng theo phụ lục 
kèm Nghị quyết, đồng thời chỉnh lý số thứ tự Khoản 4.

5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục ban hành văn bản
Về hồ sơ, trình tự, thủ tục, đề nghị cơ quan soạn thảo thực hiện theo quy 

định của Luật Ban hành văn bản QPPL (sửa đổi, bổ sung) và các văn bản liên 
quan 

III. KẾT LUẬN
Trên cơ sở ý kiến thẩm định từng nội dung trên, đề nghị cơ quan soạn 

thảo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị 
quyết và đồng thời gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã 
được chỉnh lý đến Sở Tư pháp khi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 
nhân dân tỉnh dự thảo nghị quyết./.

          Nơi nhận:   
- UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Sở Y tế, Sở Tài chính;
- Lãnh đạo Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, Phòng XD&PBPL.           

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Ngoãn
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