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Đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động

đầu tư xây dựng

Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi khoản 3 Điều 4 Nghị định 119/2015/NĐ-CP:

Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công

trên công trường và bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

Số 1 – Tháng 3, 2022

Chi phí mua bảo hiểm bắt buộc TNDS 

đối với bên thứ ba

Được tính vào chi 

phí sản xuất

Thời hạn bảo hiểm bắt buộc TNDS đối với bên thứ ba

Nghị định 20/2022/NĐ-CP bổ sung mới so với Nghị định 119/2015/NĐ-CP:

Là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng

căn cứ vào hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm bắt buộc TNDS đối với bên thứ ba

Nghị định 20/2022/NĐ-CP bổ sung mới so với Nghị định 119/2015/NĐ-CP:

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây

dựng những khoản tiền mà theo quy định của pháp luật nhà thầu thi công xây dựng có

trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba đối với:

• những thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh trực tiếp

trong quá trình thi công xây dựng; và

• chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa

thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Quy định về số tiền bảo hiểm tối thiểu

Nghị định 20/2022/NĐ-CP bổ sung mới so với Nghị định 119/2015/NĐ-CP:

1. Đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng: 100 triệu VND/một người/một vụ và không

giới hạn số vụ tổn thất.

2. Đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là:

• 10% giá trị công trình cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất: áp

dụng với công trình có giá trị < 1000 tỷ VNĐ; và

• 100 tỷ VNĐ cho cả thời hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất: áp dụng với

công trình có giá trị ≥ 1000 tỷ VNĐ.



B - Văn bản pháp luật mới

STT Văn bản pháp luật

ĐẦU TƯ

1

Quyết định 325/QĐ-TTg về giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà

nước năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 09/03/2022 Ngày hiệu lực: 09/03/2022

XUẤT – NHẬP KHẨU

2

Nghị định 21/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất

khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định đối tác

Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022

Ngày ban hành: 10/03/2022 Ngày hiệu lực: 10/03/2022

THƯƠNG MẠI

3

Quyết định 328/QĐ-TTg năm 2022 về chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Hiệp định RCEP) do Thủ tướng

Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 10/03/2022 Ngày hiệu lực: 10/03/2022
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STT Văn bản pháp luật

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

4

Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định về bảo

hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày ban hành: 10/03/2022 Ngày hiệu lực: 01/07/2022

5

Quyết định 890/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ

tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở

Giao thông vận tải thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 10/03/2022 Ngày hiệu lực: 10/03/2022

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

6

Thông tư 17/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề

án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" do Bộ trưởng Bộ Tài chính

ban hành

Ngày ban hành: 08/03/2022 Ngày hiệu lực: 25/04/2022

7

Nghị quyết 26/NQ-CP về hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho

vay lại năm 2022 do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 07/03/2022 Ngày hiệu lực: 07/03/2022

8

Nghị quyết 31/NQ-CP thông qua Dự án Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi

trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 do

Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 12/03/2022 Ngày hiệu lực: 12/03/2022

LAO ĐỘNG

9

Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT quy định

về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với

viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư

40/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ

nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại

học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 04/03/2022 Ngày hiệu lực: 19/04/2022

10

Quyết định 4292/QĐ-TLĐ năm 2022 về dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-

TLĐ về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-

19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 01/03/2022 Ngày hiệu lực: 01/03/2022
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