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1. Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm  

Ngày 16/6/2022, Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm mới, cho phép nhà đầu 
tư nước ngoài được sở hữu cổ phần, phần vốn góp lên đến 100% vốn điều lệ của doanh 
nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm. Quy định mới cũng nêu rõ doanh nghiệp 
bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm không được đầu tư kinh doanh bất động sản, trừ 
trường hợp mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và chứng chỉ quỹ của quỹ đại 
chúng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này được mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để làm 
trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho hoạt 
động nghiệp vụ; cho thuê trụ sở kinh doanh chưa sử dụng hết thuộc quyền sở hữu hoặc 
sử dụng. Doanh nghiệp bảo hiểm cũng được nắm giữ bất động sản do xử lý trái phiếu 
bảo đảm bằng bất động sản, do đối trừ công nợ phải thu bằng bất động sản trong thời 
hạn 03 năm. 

Cũng theo luật mới, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân 
thọ nước ngoài dừng trích nộp Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm. Toàn bộ số dư của 
Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm được Bộ Tài chính quản lý để sử dụng cho mục đích 
bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm 
mất khả năng thanh toán hoặc phá sản. 

Đáng chú ý, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định có 05 loại Hợp đồng bảo hiểm 
(trước đây có 03 loại) bao gồm Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, Hợp đồng bảo hiểm sức 
khỏe, Hợp đồng bảo hiểm tài sản, Hợp đồng bảo hiểm thiệt hại, Hợp đồng bảo hiểm 
trách nhiệm. 

Luật Kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 01/01/2023. 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp bảo hiểm không được đầu tư kinh doanh bất 
động sản 
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2. Thống nhất hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất 
động sản, người khai thác phải trả phí sử dụng 
Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản đã có từ Nghị định 117/2015/NĐ-
CP nhưng còn phân tán và chưa đáp ứng được nhu cầu người sử dụng. Từ ngày 
15/8/2022, Nghị định 44/2022/NĐ-CP của Chính phủ chính thức nâng cấp và đưa vào sử 
dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản thống nhất từ trung ương đến 
địa phương. Đáng lưu ý, người có nhu cầu khai thác sử dụng thông tin qua mạng 
internet phải trả phí, lệ phí thay vì được sử dụng miễn phí như trước.  

Các hình thức khai thác cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định 
mới bao gồm: (i) thông qua cổng thông tin https://batdongsan.xaydung.gov.vn của Bộ 
Xây dựng, cổng thông tin điện tử của các Sở Xây dựng; (ii) thông qua phiếu yêu cầu hoặc 
văn bản yêu cầu hoặc (iii) bằng hợp đồng giữa cơ quan quản lý hệ thống thông tin với 
bên khai thác, sử dụng dữ liệu. 

Tổ chức, cá nhân có nhiều hình thức gửi phiếu yêu cầu cho cơ quan, đơn vị quản lý 
thông tin dữ liệu như nộp trực tiếp; gửi qua đường công văn; fax; bưu điện hoặc đăng ký 
trực tuyến trên trang thông tin điện tử. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Công bố thông tin minh bạch trên hệ thống về nhà ở và 
thị trường bất động sản là cần thiết cho người dân 

https://batdongsan.xaydung.gov.vn/
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3. Thay đổi phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán 

Ngày 14/12/2022 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BTC quy định về mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. Theo 
quy định mới, tổ chức thu phí được để lại 70% cho việc trang trải chi phí hoạt động 
(trước đây là 90%). Ngoài ra, Thông tư còn thay đổi mức thu phí, lệ phí và bổ sung thêm 
các khoản thu mới so với Thông tư 273/2016/TT/BTC như sau: 

Phí, lệ phí 
Quy định mới 

(Thông tư 25/2022/TT-
BTC) 

Quy định cũ 
(Thông tư 273/2016/TT-

BTC) 

Lệ phí cấp giấy chứng 

nhận đăng kí chứng chỉ 

phân phối quỹ 

5 triệu đồng/giấy chứng 

nhận 

10 triệu đồng/giấy chứng 

nhận 

Lệ phí quản lý công ty đại 

chúng chưa niêm yết 

830.000 đồng/năm/công 

ty, quỹ 

10 triệu đồng/năm/ công 

ty, quỹ 

 

Phí giám 

sát hoạt 

động đối 

với Sở 

GDCK  

Cố phiếu 

chứng chỉ quỹ 
0,0081% giá trị giao dịch 0,009% giá trị giao dịch 

Trái phiếu 

doanh nghiệp 

0,00315% giá trị giao 

dịch 
0,0035% giá trị giao dịch 

Chứng khoán 

phái sinh 

10% doanh thu giá trị 

giao dịch 
 

  

 Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2022. 
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4. Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ 
Ngày 16/06/2022, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở 
hữu trí tuệ số 07/2022/QH15. Dưới đây là những điểm mới nổi bật:  

- Không được ngăn chặn, cản trở việc phổ biến, sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca. 

- Bổ sung nội dung về tác giả, đồng tác giả: "Tác giả là người trực tiếp sáng tạo tác 
phẩm. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trực tiếp sáng tạo tác phẩm với chủ 
ý là sự đóng góp của họ được kết hợp thành một tổng thể hoàn chỉnh thì những 
người đó là các đồng tác giả". Định nghĩa này chặt chẽ hơn so với Nghị định 
22/2018/NĐ-CP quy định đồng tác giả là "những tác giả cùng trực tiếp sáng tạo ra 
một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học". 

- Nhãn hiệu âm thanh chính thức được điều chỉnh trong văn bản pháp luật quốc gia 
nhằm nội luật hóa Điều 18.19 Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 
Bình Dương (CPTPP). Theo đó, nhãn hiệu âm thanh là loại nhãn hiệu có thể thể 
hiện dưới dạng đồ họa và các chủ sở hữu cần phải chuẩn bị mẫu nhãn hiệu dưới 
dạng tệp âm thanh và bản thể hiện dưới dạng đồ họa của âm thanh đó khi đăng ký. 

- Công khai đơn đăng ký nhãn hiệu ngay sau khi được tiếp nhận. Trước đây, đơn 
đăng ký nhãn hiệu chỉ được đăng tải công khai trên các cơ sở dữ liệu của Cục SHTT 
khi được đăng Công báo, sau khi vượt qua được giai đoạn thẩm định hình thức. 

- Cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài đăng ký chỉ dẫn địa lý của nước xuất xứ tại 
Việt Nam. 

- Bổ sung thời hạn phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đối với bên thứ ba. 

 

 
 

  

   

 

 

 

 

 

Sửa đổi, bổ sung Luật sở hữu trí tuệ chú trọng bảo vệ 
quyền tác giả 
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1. Từ 11/7, giảm thuế bảo vệ môi trường 1.000 đồng/lít xăng 

Ngày 06/7/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 về 
mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Theo đó, mức thuế bảo vệ môi 
trường đối với xăng, dầu từ ngày 11/7/2022 như sau: Xăng (trừ etanol) giảm còn 1.000 đồng/lít; 
Nhiên liệu bay giảm còn 1.000 đồng/lít; Dầu diesel giảm còn 500 đồng/lít. Mức giảm này sẽ 
được duy trì đến ngày 31/12/2023. 

2. Có thể nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia 

Theo Quyết định 1392/QĐ-BHXH của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về quy trình tiếp nhận Quyết 
định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp, người lao động đã có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp 
thất nghiệp, nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công 
Quốc gia. 
 

3. Chuẩn bị hạ tầng triển khai quy định gia hạn thời gian nộp thuế 
 

Để triển khai Nghị định số 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế GTGT, 
thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 
2194/TCT-KK ngày 23/6/2022 nhằm nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ xử lý gia 
hạn nộp thuế, tiền thuê đất trong năm 2022. Theo đó, hệ thống đã bổ sung chức năng hỗ trợ 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chọn kê khai “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất 
năm 2022” trên Cổng DVCQG, có thể kết nối sang hệ thống Etax, iCanhan để thực hiện kê khai.   
 

4. Tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch được bán theo hình thức đấu giá 

 
Ngày 24/06/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 43/2022/NĐ-CP quy định việc bán tài sản kết 
cấu hạ tầng cấp nước sạch được thực hiện theo hình thức đấu giá. Tổ chức tham gia đấu giá 
phải có chức năng sản xuất, kinh doanh nước sạch; chứng minh khả năng tài chính, năng lực 
quản lý, vận hành và khai thác công trình cấp nước sạch. Ngoài ra, tổ chức trúng đấu giá phải 
thanh toán tiền mua trong vòng 180 ngày theo tiến độ 2 lần, lần 1 tối thiểu 50% giá trị hợp đồng 
trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 
 

5. Nhà thầu xây dựng phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cho 
bên thứ ba kể từ ngày 01/7/2022 

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. 
Theo quy định mới, từ ngày 01/7/2022, nhà thầu thi công xây dựng ngoài việc phải mua bảo 
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hiểm đối với người lao động thi công trên công trường, còn phải mua bảo hiểm bắt buộc trách 
nhiệm dân sự đối với bên thứ ba. Số tiền bảo hiểm cho thiệt hại về sức khỏe, tính mạng tối 
thiểu là 100.000.000 đồng/người/vụ, không giới hạn số vụ tổn thất. 
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