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Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers Vietnam 

sẽ cung cấp đến bạn 03 nội dung sau đây: 

1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định về bảo hiểm 

bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; 

2. Miễn thị thực cho công dân nước ngoài; và 

3. Tổng hợp những bài viết đã đăng của tháng 

03/2022 

CÂP NHÂT 

PHÁP LUÂT 

THÁNG 03/2022 



Nghị định  

số 20/2022/NĐ-CP 
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG 
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Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2022/NĐ-CP đề ngày 10/3/2022 để sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 199/2015/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động 

đầu tư xây dựng. Những nội dung đáng chú ý như sau: 

• Ngoài phí bảo hiểm bắt buộc cho người lao động thi công trên công trường, phí bảo hiểm bắt 

buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba cũng được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. 

• Công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng quy định tại 

Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-CP là đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt 

động đầu tư xây dựng. 

• 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. 

• Bổ sung quy định liên quan đến thời hạn bảo hiểm: Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm 

dân sự đối với bên thứ ba 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. 

• Bổ sung quy định về số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự 

đối với bên thứ ba: 

 Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng là 100 triệu đồng cho 

một người trong một vụ và không giới hạn số vụ tổn thất. 

 Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu 

có) được xác định như sau: 

 Đối với công trình có giá trị dưới 1.000 tỷ đồng, số tiền bảo hiểm tối thiểu 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. 

 Đối với công trình có giá trị từ 1.000 tỷ đồng trở lên, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với 

thiệt hại về tài sản và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) là 100 tỷ đồng cho cả thời 

hạn bảo hiểm và không giới hạn số vụ tổn thất. 

• Nghị định này có hiệu lực vào ngày 01/7/2022. 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM BẮT 

BUỘC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 



8th F, Huy Son 1 Bd., 7-9-11 Mai Thi Luu St.,  

Da Kao Ward, Dist. 1, HCMC, Vietnam 
 

 

 

 

 

(+84) 93 7879 724 

  

www.blawyersvn.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     consult@blawyersvn.com 

Cập nhật pháp luật | Tháng 3/2022 02 

Vào ngày 15/3/2022, Chính Phủ đã ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP về việc miễn thị thực cho công dân 

một số nước. Nghị Quyết bao gồm những nội dung chính sau: 

• Miễn thị thực cho công dân các nước bao gồm Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa I-ta-li-a, 

Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân 

Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na-uy, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa 

Bê-la-rút.  

• Điều kiện được miễn thị thực: công dân các nước nêu trên có thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh. 

Việc miễn thị thực không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo 

quy định của pháp luật Việt Nam. 

• Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện trong thời 

hạn 03 năm, kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2025 và sẽ được xem xét gia hạn 

theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Dưới đây là những bài viết đã được đăng tải trên website của BLawyers Vietnam tháng này. Độc giả vui 

lòng bấm vào những đường link bên dưới để xem thêm. 

Các nguyên tắc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần tại Việt Nam: Việc bị đánh thuế hai lần sẽ có ảnh 

hưởng rất lớn đối với quyền lợi của người nộp thuế có yếu tố nước ngoài. BLawyers Vietnam giới thiệu đến với 

bạn đọc về nguyên tắc áp dụng các hiệp định tránh đánh thuế hai lần tại Việt Nam. 

Lưu ý về cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với từng loại thu nhập: BLawyers Vietnam sẽ tổng hợp cách tính 

thuế thu nhập cá nhân đối với từng loại thu nhập theo quy định. 

Xác định giá tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất – Góc nhìn từ một bản án thực tế: Khi kinh tế và xã 

hội phát triển mạnh mẽ, nhu cầu chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các khu đô thị mới của địa 

phương để phục vụ nhu cầu nhà ở, sinh hoạt ngày càng tăng. Để các dự án này được thực hiện, Nhà nước cần phải 

thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật. Thực tế, không ít các dự án phát triển kinh tế – xã hội bị 

chậm tiến độ do có các bất đồng ý kiến trong việc xác định giá trị đất bồi thường giữa người dân và cơ quan thu hồi 

đất. Qua bài viết, BLawyers Vietnam cung cấp cho bạn đọc góc nhìn từ một bản án thực tế về vấn đề này. 

03 lưu ý về điều kiện để người nước ngoài nhận con nuôi tại Việt Nam: BLawyers Vietnam giúp bạn đọc hiểu 

hơn về các điều kiện để người nước ngoài nhận con nuôi tại Việt Nam. 

Dự thảo Quy hoạch điện VIII – Bước ngoặt của ngành năng lượng tái tạo Việt Nam? Quy hoạch điện VIII là 

quy hoạch tập trung vào phát triển nguồn điện, lưới điện truyền tải ở cấp điện áp từ 220kV trở lên thời kỳ 2021-

2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Việt Nam sẽ ưu tiên phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo theo Quy 

hoạch này. BLawyers     Vietnam tóm lược một số lưu ý về Dự thảo Quy hoạch điện VIII cập nhật đến tháng 

02/2022. 

Rủi ro pháp lý khi người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam mà không có giấy phép lao động? Hãy 

cùng    BLawyers Vietnam tìm hiểu những rủi ro này để tránh bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

07 vấn đề tranh chấp hợp đồng li-xăng thường thấy ở Việt Nam: Hợp đồng li-xăng là một trong những hợp 

đồng được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và cũng có nhiều tranh chấp xảy ra phát sinh từ hợp đồng 

này. Qua bài viết này, BLawyers Vietnam sẽ giới thiệu với bạn đọc những vấn đề tranh chấp hợp đồng li-xăng 

thường thấy ở Việt Nam. 

Lý do tái cấu trúc doanh nghiệp như thế nào là đúng luật lao động? BLawyers Vietnam sẽ trình bày 03 lý do 

để doanh nghiệp tái cấu trúc một cách hợp pháp theo quy định của pháp luật lao động. 

Phạt vi phạm hợp đồng, thỏa thuận phạt bao nhiêu là hợp pháp? BLawyers Vietnam sẽ giúp bạn đọc biết được 

thỏa thuận phạt vi phạm hợp đồng hợp pháp. 

MIỄN THỊ THỰC CHO CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI  

TỔNG HỢP NHỮNG BÀI VIẾT ĐÃ ĐĂNG CỦA THÁNG 

http://www.blawyersvn.com/
https://www.blawyersvn.com/vi/blog-bai-viet/cac-nguyen-tac-ap-dung-hiep-dinh-tranh-danh-thue-hai-lan-tai-viet-nam/
https://www.blawyersvn.com/vi/blog-bai-viet/luu-y-ve-cach-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-doi-voi-tung-loai-thu-nhap/
https://www.blawyersvn.com/vi/blog-bai-viet/xac-dinh-gia-tien-boi-thuong-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-goc-nhin-tu-mot-ban-an-thuc-te/
https://www.blawyersvn.com/vi/blog-bai-viet/3-luu-y-ve-dieu-kien-de-nguoi-nuoc-ngoai-nhan-con-nuoi-tai-viet-nam/
https://www.blawyersvn.com/vi/blog-bai-viet/du-thao-quy-hoach-dien-viii-buoc-ngoat-cua-nganh-nang-luong-tai-tao-viet-nam/
https://www.blawyersvn.com/vi/blog-bai-viet/rui-ro-phap-ly-khi-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-o-viet-nam-ma-khong-co-giay-phep-lao-dong/
https://www.blawyersvn.com/vi/blog-bai-viet/7-van-de-tranh-chap-hop-dong-li-xang-thuong-thay-o-viet-nam/
https://www.blawyersvn.com/vi/blog-bai-viet/ly-do-tai-cau-truc-doanh-nghiep-nhu-the-nao-la-dung-luat-lao-dong/
https://www.blawyersvn.com/vi/blog-bai-viet/phat-vi-pham-hop-dong-thoa-thuan-phat-bao-nhieu-la-hop-phap/

