
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Quyết định tiêu chuẩn, định mức (đối tượng sử 
dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) sử dụng xe ô tô chuyên dùng  

trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động  

trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 2650/SYT-NVYD ngày 16/11/2021 của 

Sở Y tế về việc đề nghị thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Dự thảo 

Quyết định tiêu chuẩn, định mức (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức 

giá) sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang) . Sau khi 

nghiên cứu, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật (sau đây viết tắt là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP); Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt là Nghị định số 154/2020/NĐ-CP); 

- Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 

2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô  (sau đây viết tắt là 

Nghị định số 04/2019/NĐ-CP) quy định: 

“1. Đối với xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế quy định tại khoản 1 

Điều 17 Nghị định này 
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a) Bộ Y tế quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe 

ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính; 

b) Căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Y tế tại điểm a khoản này, 

Bộ, cơ quan trung ương ban hành tiêu chuẩn, định mức (đối tượng sử dụng, chủng 

loại, số lượng, mức giá) sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau 

khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) ban hành 

tiêu chuẩn, định mức (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) sử dụng 

xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của địa phương. 

- Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 07/2020/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế (sau đây viết tắt là Thông tư số 

07/2020/Tt-BYT) quy định: 

“Điều 6. Thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế 

1. Thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

chuyên dùng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, 

cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Khoản 

1 Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (sau đây gọi tắt là Nghị định 

số 04/2019/NĐ-CP)”. 

- Một số văn bản, tài liệu khác có liên quan. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH  

1. Tên dự thảo Quyết định: “Tiêu chuẩn, định mức (đối tượng sử dụng, 

chủng loại, số lượng, mức giá) sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế 

cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang”. 

Đề nghị bổ sung cụm từ “thuộc phạm vi quản lý” trước cụm từ “trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang” cho phù hợp với phân cấp tại điểm b khoản 1 Điều 18 

Nghị định số 04/2019/NĐ-CP: “b) Căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Y 

tế tại điểm a khoản này, Bộ, cơ quan trung ương ban hành tiêu chuẩn, định mức 

(đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) sử dụng xe ô tô chuyên dùng 

trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh) ban hành tiêu chuẩn, định mức (đối tượng sử dụng, chủng 

loại, số lượng, mức giá) sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các 
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cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương”. Đồng thời, rà 

soát, chỉnh sửa tương tự tại toàn bộ dự thảo Quyết định (phạm vi điều chỉnh, đối 

tượng áp dụng,…). 

2. Khoản 2 Điều 1 (Phạm vi điều chỉnh) quy định: “Những nội dung 

không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 

04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về tiêu 

chuẩn, định mức xe ô tô…”. Đề nghị bỏ từ “về” để bảo đảm chính xác trích yếu 

của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP. 

3. Điều 4 (Tổ chức thực hiện) 

3.1. Khoản 1 quy định: “Các tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện mua 

sắm, quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế theo đúng tiêu 

chuẩn, định mức và quy định của pháp luật hiện hành” . 

Đề nghị bổ sung cụm từ “cơ quan” vào trước cụm từ “tổ chức, đơn vị” cho 

thống nhất với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định: “Quyết định này quy 

định tiêu chuẩn, định mức (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) sử 

dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

hoạt động trong lĩnh vực y tế”. 

3.2. Khoản 3 quy định: “Kho bạc Nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao thực hiện kiểm soát chi mua sắm xe ô tô chuyên trong lĩnh vực y tế tại 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang theo đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của cấp 

có thẩm quyền ban hành”. 

Đề nghị chỉnh sửa thành: “Kho bạc Nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao thực hiện kiểm soát chi mua sắm xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y 

tế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế theo đúng tiêu 

chuẩn, định mức quy định tại Quyết định này”. 

3.3. Đoạn cuối Điều 4: “Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát 

sinh vướng mắc hoặc có kiến nghị đề xuất đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời 

phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung 

Quyết định cho phù hợp”. 

Đề nghị biên tập nội dung này thành 01 khoản, bố trí tại khoản cuối cùng 

của Điều này; đồng thời, chỉnh sửa cụm từ “xem xét, sửa đổi, bổ sung Quyết định 

cho phù hợp” thành “xem xét, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho phù hợp”; 

4. Tên Điều 5 (Hiệu lực thi hành): Đề nghị chỉnh sửa thành “Điều khoản 

thi hành”. 

5. Dự thảo Phụ lục ban hành kèm theo dự thảo Quyết định 
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5.1. Tên dự thảo Phụ lục: “Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng 

trong lĩnh vực y tế (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) cho cơ 

quan, tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang”. 

Đề nghị chỉnh sửa tên dự thảo Phụ lục cho thống nhất với tên dự thảo Quyết 

định: “Tiêu chuẩn, định mức (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức 

giá) sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị hoạt động trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang”. 

5.2. Mục I (Sở Y tế) 

Khoản 12 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) quy định mức giá tối đa 

đối với xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế, bao gồm: mẫu 

bệnh phẩm, mẫu bệnh truyền nhiễm, mẫu thực phẩm, mẫu thuốc (bao gồm cả vắc 

xin, sinh phẩm), mẫu thuộc lĩnh vực môi trường y tế: “1.700.000.000 đồng/xe”. 

Khoản 13 (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) quy định mức giá tối đa  

đối với xe ô tô khác có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động 

kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm: “3.100.000.000 đồng/xe”. 

Tuy nhiên, theo Báo giá ô tô của Công ty TNHH Hà Nội Ambulances kèm 

theo hồ sơ gửi thẩm định thì xe ô tô chuyên dùng lấy máu, vận chuyển máu và 

sinh phẩm có giá 1.680.000.000 đồng/xe (thấp hơn 20.000.000 đồng/xe so với 

mức giá tối đa tại khoản 12 nêu trên); xe ô tô chuyên dùng kiểm tra nhanh an toàn 

vệ sinh thực phẩm có giá 3.120.000.000 đồng/xe (cao hơn 20.000.000 đồng/xe so 

với mức giá tối đa tại khoản 13 nêu trên) , nhưng cơ quan soạn thảo chưa nêu rõ 

lý do có sự chênh lệch mức giá tại dự thảo Tờ trình, đề nghị làm rõ nội dung này, 

đồng thời bổ sung nội dung thuyết minh về mức giá tối đa của các chủng loại xe 

trong dự thảo Tờ trình. 

5.3. Mục II (Bệnh viện phổi) quy định chủng loại: “Xe chụp X-quang di 

động”, đề nghị chỉnh sửa thành “Xe chụp X-quang lưu động” cho phù hợp với 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 07/2020/TT-BYT: “2. Xe ô tô 

chuyên dùng có kết cấu đặc biệt sử dụng trong lĩnh vực y tế gồm: a) Xe chụp 

X.quang lưu động;…”. 

Từ những nội dung nêu trên, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát lại 

toàn bộ dự thảo Phụ lục, bảo đảm tên chủng loại xe, tiêu chuẩn, định mức xe, mức 

giá tối đa phù hợp với quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 Thông tư số 

07/2020/TT-BYT. 

6. Thể thức, kỹ thuật soạn thảo 
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Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại toàn bộ dự thảo Quyết định để chỉnh 

sửa thể thức, kỹ thuật trình bày của văn bản cho phù hợp với quy định tại Chương 

V (từ Điều 55 đến Điều 81) và Mẫu số 18 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 

III. KẾT LUẬN 

1. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến thẩm định nêu tại Mục II Báo 

cáo thẩm định này; đồng thời rà soát lại toàn bộ nội dung dự thảo văn bản để chỉnh 

sửa, hoàn chỉnh dự thảo văn bản cho phù hợp với pháp luật hiện hành. 

2. Sau khi hoàn chỉnh theo khoản 1 Mục III Báo cáo này, dự thảo văn bản 

đủ điều kiện trình UBND tỉnh theo quy định.  

Trên đây là báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Quyết định tiêu 

chuẩn, định mức (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) sử dụng xe 

ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoạt động 

trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang./. 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Y tế; 
- Giám đốc STP; 
- Trang TTĐT STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 
   (Lan.06b điện tử) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-11-24T17:29:44+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Nguyễn Thị Thược<ntthuocstptq@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-11-25T08:38:14+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-11-25T08:38:21+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2021-11-25T08:38:29+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




