
1. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Ngày 26/07/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đăng tải công khai dự thảo lần thứ nhất Luật Đất đai  
(sửa đổi) với 273 điều và nhiều quy định mới so với Luật Đất đai hiện hành (“Dự thảo”) với mục đích tiếp tục lấy ý 
kiến đóng góp công khai về nội dung Dự Thảo. Theo đó, các điểm đổi mới quan trọng trong Dự Thảo cần chú ý đó là:

• Bãi bỏ hoàn toàn quy định về khung giá đất. Theo đó, khung giá đất sẽ không còn được ban hành 5 năm/
lần hoặc điều chỉnh trong trường hợp có thay đổi giá đất phổ biến trên thị trường từ 20% như trước đây mà 
thay vào đó, theo quy định tại Dự thảo, sẽ có bảng giá đất được xây dựng và công bố hàng năm dựa trên 
các tiêu chí, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, giá đất phổ biến trên thị trường và biến động giá đất.

• Bổ sung thêm các trường hợp Nhà nước thu hồi đất, cụ thể đó là (i) xây dựng cơ sở khám chữa bệnh của 
lực lượng vũ trang nhân dân; (ii) xây dựng nhà khách của lực lượng vũ trang nhân dân; (iii) đất được giao, 
cho thuê không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố, công khai tại thời điểm 
giao đất, cho thuê đất; (iv) thu hồi đất trong trường hợp chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật 
về đầu tư mà không thuộc trường hợp được chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản gắn liền với đất theo 
quy định.

• Bổ sung thêm quyền của người sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm mà đã ứng trước tiền bồi 
thường, giải phóng mặt bằng mà chưa khấu trừ hết vào tiền thuê đất phải nộp thì được bán tài sản thuộc 
sở hữu của mình gắn liền với đất và quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất.

• Sửa đổi, bổ sung quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có sử dụng đất 
được hình thành do mua cổ phần, phần vốn góp. Theo đó, Dự thảo đã bỏ việc chia hai trường hợp cụ thể 
đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà có nhà đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ cổ phần chi phối 
hoặc nhà đầu tư Việt Nam chiếm tỷ lệ chi phối như tại Luật Đất đai năm 2013. Thay vào đó, Dự thảo chỉ 
giữ lại khái niệm duy nhất là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bất kể tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư 
nước ngoài.

2. Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022 
Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 08/2022/QH15 đã được Quốc Hội chính thức thông qua ngày 16/6/2022 và sẽ có hiệu 
lực vào ngày 01/01/2023 (“Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022”). Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022 sẽ chính thức  
thay thế Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 (sửa đổi 2010) với những điểm mới đáng chú ý như sau:

• Phân loại các loại hình bảo hiểm thành 03 loại cơ bản, bao gồm (i) bảo hiểm nhân thọ; (ii) bảo hiểm sức 
khỏe; và (iii) bảo hiểm phi nhân thọ. Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022 không còn quy định cụ thể các loại 
nghiệp vụ bảo hiểm như luật cũ mà giao cho Chính phủ quy định vấn đề này để đảm bảo tính linh hoạt về 
các loại hình bảo hiểm có thể được cung cấp.

• Bổ sung thêm nhiều quy định liên quan tới hợp đồng bảo hiểm. Cụ thể, chia các loại hợp đồng bào hiểm 
thành 5 loại bao gồm (i) hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; (ii) hợp đồng bảo hiểm sức khỏe; (iii) hợp đồng bảo 
hiểm tài sản; (iv) hợp đồng bảo hiểm thiệt hại; và (v) hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm, trong đó hợp đồng 
bảo hiểm quy định tại các điểm (iii), (iv) và (v) thuộc loại hình bảo hiểm phi nhân thọ. Tuy nhiên, hợp đồng 
bảo hiểm hàng hải được thực hiện theo quy định của Bộ luật Hàng hải, trừ khi Bộ luật Hàng hải không  
quy định thì thực hiện theo quy định của Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022.

• Ngoài ra, các quy định về nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm, trách nhiệm và hậu 
quả pháp lý do vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng vô hiệu, đơn 
phương chấm dứt thực hiện hợp đồng… cũng được quy định chi tiết trong Luật Kinh doanh Bảo hiểm 
2022. Về giải quyết tranh chấp, Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022 cũng đã bổ sung quy định về hình thức 
giải quyết tranh chấp đó là thông qua hòa giải, trọng tài hoặc tòa án.
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• Sửa đổi quy định về việc các doanh nghiệp bảo hiểm không được phép kinh doanh bất động sản (thay vi 
tối đa 10 – 20% vốn nhàn rỗi như trước đây) trừ một số trường hợp được quy định cụ thể tại Điều 99.3(a) 
của Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022 (như mua cổ phiếu của công ty kinh doanh bất động sản trên thị 
trường chứng khoán; mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để sử dụng làm trụ sở kinh doanh; cho thuê trụ sở 
kinh doanh chưa sử dụng hết thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng, v.v…). 

• Ngoài ra, Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022 cũng quy định các doanh nghiệp bảo hiểm không được đi vay 
để đầu tư, ủy thác đầu tư vào chứng khoán; không đầu tư vào kim loại quý, đá quý; không đầu tư chứng 
khoán phái sinh hoặc hợp đồng phái sinh, trừ trường hợp chứng khoán phái sinh niêm yết nhằm mục đích 
phòng ngừa rủi ro phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm.

• Bổ sung khái niệm về chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài và quy định về việc thành lập chi 
nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam; bổ sung quy định khẳng định nhà đầu tư nước 
ngoài được sở hữu cổ phần, phần vốn góp đến 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh 
nghiệp tái bảo hiểm để phù hợp với cam kết của Việt Nam tại WTO và các hiệp định thương mại khác 
trong lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm.

3. Nghị định sửa đổi các quy đinh về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô 
Ngày 19/7/2022, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 47/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 
số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe 
ô tô (“Nghị định 47”) với hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2022. Các điểm sửa đổi, bổ sung chính của Nghị định 47  
đó là: 

• Bổ sung điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, theo đó, kể từ ngày Nghị định 47 có hiệu 
lực, các đơn vị kinh doanh sẽ không được sử dụng xe ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành 
xe ô tô dưới 10 chỗ (kể cả người lái xe) để kinh doanh vận tải hành khách. Ngoài ra, các đơn vị cũng không 
được phép sử dụng xe ô tô kiểu dáng tương tự xe từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên để kinh doanh vận 
tải hành khách bằng xe taxi.

• Thắt chặt quy định về việc kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô thuộc đối tượng phải lắp camera theo quy 
định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP. Theo đó, kể từ ngày 01/07/2023, xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc đối 
tượng phải lắp camera phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera để được cấp phù hiệu, 
biển hiệu. Hơn nữa, thiết bị giám sát hành trình có tích hợp camera cũng phải đáp ứng đầy đủ các điều 
kiện theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP.

4. Thông tư hướng dẫn Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế 
Để hướng dẫn và đảm bảo thi hành Nghị định số 98/2021/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý trang thiết bị y tế  
(“Nghị định 98”), ngày 01/08/2022, Bộ trưởng Bộ Y Tế đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BYT quy định chi tiết 
thi hành một số Điều của Nghị định 98 (“Thông tư 05”). Thông tư 05 quy định những điểm mới quan trọng sau:

• Quy định việc phân loại trang thiết bị y tế, theo đó, trang thiết bị y tế được phân loại theo các nhóm theo 
mức độ rủi ro và cấp số lưu hành. Cụ thể, quy tắc phân loại mức độ rủi ro A, B, C, D theo Phụ lục I của 
Thông tư 05 được sử dụng làm căn cứ để phân loại các trang thiết bị y tế.

• Bổ sung thêm danh mục trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro không phải thực hiện đánh giá chất lượng bởi 
cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

• Quy định danh mục các trang thiết bị khác nhau theo các quy định tại Nghị định 98. Cụ thể đó là (i) trang 
thiết bị y tế thuộc loại B, C, D được mua, bán như các hàng hóa thông thường; (ii) trang thiết bị y tế phải 
được kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật; và (iii) trang thiết bị y tế cấp giấy phép nhập khẩu.
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Liên hệ với chúng tôi

Mọi thông tin trong tài liệu này đều là thông tin chung và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn cho trường hợp cụ thể của bất 
kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, chúng 
tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc người đọc nhận được hoặc sẽ duy trì tính chính xác này trong 
tương lai. Bất cứ ai cũng không nên quyết định hành động dựa trên những thông tin trong tài liệu này nếu không có sự tư vấn phù 
hợp từ các chuyên gia sau khi xem xét từng tình huống cụ thể.
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