
 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         
    
Số:          /STC-ĐT     Sóc Trăng,  ngày       tháng 8 năm 2022     

V/v hướng dẫn triển khai thực 

hiện Thông tư số 50/2022/TT-

BTC ngày 11/8/2022 của Bộ 

Tài chính 

 

        

                                  Kính gửi:  

- Các sở, ban ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

                                                   tỉnh Sóc Trăng.                                                                                                                                                                                     
  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Công văn số 4203/VP-XD ngày 

22/8/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện 

Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 

tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt 

động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 

2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 

13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt 

động đầu tư xây dựng. 

Để nắm vững và triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 

50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 của Bộ Tài chính nêu trên. Sở Tài chính 

đăng tải nội dung Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh 

Sóc Trăng, tại địa chỉ https://sotaichinh.soctrang.gov.vn. Theo đó: 

* Phạm vi điều chỉnh: 

Thông tư số 50/2022/TT-BTC hướng dẫn quy tắc, điều khoản, biểu phí 

bảo hiểm và chế độ tài chính, chế độ báo cáo đối với bảo hiểm bắt buộc trong 

hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm: Bảo hiểm bắt buộc công trình trong thời 

gian xây dựng; bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây 

dựng; bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường; 

bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba. 

* Đối tượng áp dụng: 

- Chủ đầu tư, nhà thầu (trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã 

được tính vào giá hợp đồng). 

- Nhà thầu tư vấn. 

- Nhà thầu thi công xây dựng. 

https://sotaichinh.soctrang.gov.vn/


 

- Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo 

hiểm phi nhân thọ nước ngoài (sau đây gọi là “doanh nghiệp bảo hiểm”), 

doanh nghiệp tái bảo hiểm. 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc 

trong hoạt động đầu tư xây dựng 

* Hiệu lực thi hành: 

Thông tư số 50/2022/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 

10 năm 2022 và thay thế Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 

năm 2016 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-

CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc 

trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc; đề 

nghị các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

phản ánh về Sở Tài chính (Phòng Tài chính đầu tư) để kịp thời xử lý./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VP, GCS, NS, ĐT. 
    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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