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 Kính gửi:   - Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
 - Hội đồng dân tộc Quốc hội 
 - Ủy ban Kinh tế Quốc hội 
 - Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội 
 - Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội 
 - Ủy ban Pháp luật Quốc hội 
 - Ủy ban Tư pháp Quốc hội 
 - Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường 
 - Ban dân nguyện Quốc hội 
 - Văn phòng Quốc hội 

 Hiệp  hội  Bất  động  sản  thành  phố  Hồ  Chí  Minh  (HoREA)  đã  nghiên  cứu  Văn  bản  số 
 226/BC-UBTVQH15  ngày  22/05/2022  của  Ủy  ban  Kinh  tế  của  Quốc  hội  “Báo  cáo  giải 
 trình,  tiếp  thu,  chỉnh  lý  dự  thảo  Luật  Kinh  doanh  bảo  hiểm  (sửa  đổi)”  và  xin  kính  đề  nghị  Ủy 
 ban Thường vụ Quốc hội quan tâm xem xét 02 nội dung đề xuất sau đây: 

  1/-  Hiệp  hội  tán  thành  việc  “  bãi  bỏ   quy  định  về  việc  cho  phép doanh  nghiệp  bảo 
 hiểm được  sử  dụng  vốn  nhàn  rỗi  của  mình   để  kinh  doanh  bất  động  sản  ”,  nhưng  đề  nghị 
 “cho  phép doanh  nghiệp  bảo  hiểm được  sử  dụng  vốn  nhàn  rỗi  của  mình   để  đầu  tư  bất 
 động  sản  theo  quy  định  của  Chính  phủ”  để  phù  hợp  với  Nghị  quyết  số  39-NQ/TW  ngày 
 15/01/2019 của Bộ Chính trị: 

 Hiệp  hội  tán  thành ý  kiến  của  Ủy  ban  Kinh  tế  của  Quốc  hội:     “để  bảo  đảm  thống  nhất 
 trong  hệ  thống  pháp  luật,  dự  thảo  Luật  Kinh  doanh  bảo  hiểm  (sửa  đổi)  đã   bãi  bỏ     quy  định  về 
 việc  cho  phép doanh  nghiệp  bảo  hiểm được  sử  dụng  vốn  nhàn  rỗi  của  mình   để  kinh 
 doanh bất động sản  ”,  nhưng xin được có ý kiến đề xuất  như sau:    

 1.1)- Nhận xét: 
 (1)  Hiệp  hội  nhận  thấy  trước  đây,  theo  quy  định  tại   Điều  98   Luật  Kinh  doanh  bảo 

 hiểm  2000  thì  doanh  nghiệp  bảo  hiểm  “  chỉ  được  sử  dụng   vốn  nhàn  rỗi  của  mình   để  đầu 
 tư  ở  Việt  Nam  trong  các  lĩnh  vực”,  trong  đó  có  “  kinh  doanh  bất  động  sản  ”,  bởi  lẽ  tại  thời 
 điểm  năm  2000  chưa  có  Luật  Kinh  doanh  bất  động  sản  và  do  quy  mô  của  thị  trường  bất 
 động sản và thị thị trường bảo hiểm lúc bấy giờ  còn  nhỏ bé. 

 (2)  Từ  khi  có  Luật  Kinh  doanh  bất  động  sản  2006,  2014  đã  quy  định  “tổ  chức,  cá 
 nhân  kinh  doanh  bất  động  sản  phải  thành  lập  doanh  nghiệp  hoặc  hợp  tác  xã”  nên  “dự 
 thảo  Luật  Kinh  doanh  bảo  hiểm  (sửa  đổi)”  lần  này  “đã  bãi  bỏ   quy  định  về  việc  cho 
 phép doanh  nghiệp  bảo  hiểm được  sử  dụng  vốn  nhàn  rỗi  của  mình   để  kinh  doanh  bất 
 động  sản  ”  là   đúng   và   cần  thiết   để   đảm  bảo  tính  thống  nhất   của  hệ  thống  pháp  luật  và 
 cũng  là  để  đảm  bảo  an  toàn,  phù  hợp  với  hoạt  động  kinh  doanh  bảo  hiểm,  mà  lẽ  ra  phải     “bãi 
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 bỏ”   quy  định  này  ngay tại  thời  điểm  ban  hành Luật  Kinh  doanh  bất  động  sản  2006 hoặc 
 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì mới   hợp lý. 

 (3)  Hiệp  hội  nhận  thấy,  Nghị  quyết  số  39-NQ/TW  ngày  15/01/2019  của  Bộ  Chính  trị 
 “Về  nâng  cao  hiệu  quả  quản  lý,  khai  thác,  sử  dụng  và  phát  huy  các  nguồn  lực  của  nền  kinh 
 tế”  đã  đặt  ra  các  mục  tiêu,  trong  đó  đến  2035  “nguồn  vốn  huy  động  cho  nền  kinh  tế  của  các 
 doanh  nghiệp  bảo  hiểm  chiếm  20%  -  30%  tổng  nguồn  vốn  đầu  tư  dài  hạn”;  đến  2045 
 “nguồn  vốn  huy  động  cho  nền  kinh  tế  của  các  doanh  nghiệp  bảo  hiểm  chiếm  30%  -  50% 
 tổng  nguồn  vốn  đầu  tư  dài  hạn”  và  quyết  định  nhiệm  vụ,  giải  pháp  “Hoàn  thiện  các  quy 
 định  pháp  luật  về  lĩnh  vực  bảo  hiểm.  Khuyến  khích  các  doanh  nghiệp  bảo  hiểm  đầu  tư  trở 
 lại nền kinh tế  ”. 

 Do  vậy,  điểm  a  và  điểm  b  khoản  3  Điều  150   “Dự  thảo  Luật  Kinh  doanh  bảo 
 hiểm (sửa  đổi)”  quy  định  doanh  nghiệp  bảo  hiểm  “không  được  phép  đầu  tư  bất  động  sản” 
 là  chưa  phù  hợp  với  chủ  trương  “khuyến  khích  các  doanh  nghiệp  bảo  hiểm  đầu  tư  trở  lại 
 nền  kinh  tế  ”  theo  Nghị  quyết  số  39-NQ/TW  của  Bộ  Chính  trị,  nên  cần  bổ  sung  quy  định 
 cho  phép  “  doanh  nghiệp  bảo  hiểm  đầu  tư  trở  lại  nền  kinh  tế  ”  vào  Điều  150  “Dự  thảo  Luật 
 Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)”. 

 (4)   Khoản  3  Điều  5 Dự  thảo  Luật  Kinh  doanh  bảo  hiểm   (sửa  đổi)   quy  định:   “3.  Nhà 
 nước  khuyến  khích,  tạo  điều  kiện  cho  các  doanh  nghiệp  bảo  hiểm,  chi  nhánh  doanh  nghiệp 
 bảo  hiểm  phi  nhân  thọ  nước  ngoài,  tổ  chức  tương  hỗ  cung  cấp  bảo  hiểm  vi  mô  đầu  tư  trở  lại 
 nền  kinh  tế  ,  tái  đầu  tư,  xây  dựng  thị  trường  bảo  hiểm”  cần  được  thể  chế  hóa  vào  Điều  150 
 Dự  thảo  Luật  Kinh  doanh  bảo  hiểm   (sửa  đổi)  để  thực  hiện  Nghị  quyết  số  39-NQ/TW  ngày 
 15/01/2019 của Bộ Chính trị. 

 (5)  Nội dung  khoản 1 Điều 150  có  2  “bất cập”  cần được  biên tập  lại cho rõ,  như sau: 
 Một  là,  “bất  cập”  do  quy  định  doanh  nghiệp  bảo  hiểm  “không  được  phép  đi  vay  để 

 đầu  tư  chứng  khoán,  bất  động  sản  hoặc  góp  vốn  vào  doanh  nghiệp  khác”  thì  có  nghĩa  là 
 doanh  nghiệp  bảo  hiểm  vẫn  được  dùng  vốn  tự  có  nhàn  rỗi  (không  phải  vốn  vay)  “để  đầu 
 tư  chứng khoán,  bất động sản  hoặc  góp vốn  vào doanh  nghiệp khác”. 

 Hai  là,  “bất  cập”  do  quy  định  doanh  nghiệp  bảo  hiểm  không  được  phép  đi  vay  “để 
 đầu  tư  bất  động  sản  ”  tại  điểm  a  đã  trùng  lặp  với  nội  dung  điểm  b  quy  định  doanh  nghiệp 
 bảo  hiểm  không  được  phép  “  đầu  tư  bất  động  sản  ”  (Ghi  chú:  Hiệp  hội  cho  rằng  quy  định 
 doanh nghiệp bảo hiểm  không được phép “  đầu tư bất  động sản  ”  là  không phù hợp). 

 (6)  Từ  các  nghiên  cứu  trên  đây,  Hiệp  hội  nhận  thấy   rất  cần  thiết  cho  phép   doanh 
 nghiệp  bảo  hiểm   dùng  “vốn  nhàn  rỗi  từ  dự  phòng  nghiệp  vụ”  để  “  đầu  tư  tài  chính,  đầu  tư 
 vốn  ”   vào  một  số  lĩnh  vực,  trong  đó  có   lĩnh  vực  bất  động  sản  (nhưng  không  được  thực  hiện 
 hoạt  động  kinh  doanh  bất  động  sản),     tương  tự  như  nhiều  nước  cho  phép doanh  nghiệp  bảo 
 hiểm được  đầu  tư  tài  chính. Bởi  lẽ,   nguồn  vốn  bảo  hiểm   cũng  là  một   nguồn  vốn  xã  hội  hóa 
 rất  lớn  cần  được  khai  thác,  sử  dụng  hiệu  quả   sẽ   bổ  sung  thêm  một  nguồn  vốn  đầu 
 tư,   góp phần   chia sẻ bớt áp lực  cho các tổ chức tín  dụng.  

 Việc   cho  phép   doanh  nghiệp  bảo  hiểm   dùng  “vốn  nhàn  rỗi  từ  dự  phòng  nghiệp  vụ” 
 để  đầu  tư  tài  chính,  đầu  tư  vốn   vào   lĩnh  vực  bất  động  sản  vẫn  đảm  bảo  phù  hợp  với  quy 
 định     “  không  cho  phép doanh  nghiệp  bảo  hiểm   được  sử  dụng  vốn  nhàn  rỗi  của  mình   để 
 kinh  doanh  bất  động  sản  ”,   bởi  lẽ khoản  5 Điều  13     Luật  Kinh  doanh  bất  động  sản  2014 quy 
 định   chủ  đầu  tư   dự  án  kinh  doanh  bất  động  sản   “  không  được  ủy  quyền   cho  bên  tham  gia 
 hợp  tác  đầu  tư,  liên  doanh,  liên  kết,  hợp  tác  kinh  doanh  hoặc     góp  vốn   thực  hiện  ký  hợp 
 đồng  mua  bán,  chuyển  nhượng,  cho  thuê  mua   bất  động  sản”  (Điều  6  Luật  Nhà  ở  2014  quy 
 định  “các  hành  vi  bị  nghiêm  cấm”  tại  khoản  8  cũng  quy  định  tương  tự),   nên  doanh  nghiệp 
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 bảo  hiểm  cũng  không  được  trực  tiếp  kinh  doanh  bất  động  sản  mà     chỉ  được  đầu  tư 
 vốn   và   được phân chia lợi nhuận   (hoặc chịu lỗ)   theo  hợp đồng góp vốn đầu tư. 

 Về  mức  vốn  mà  doanh  nghiệp  bảo  hiểm  được  phép  đầu  tư  vào  lĩnh  vực  bất  động  sản, 
 Hiệp  hội  nhận  thấy  quy  định   “doanh  nghiệp  bảo  hiểm được  sử  dụng   vốn  nhàn  rỗi  của 
 mình   để  đầu  tư  tài  chính,  góp  vốn  vào  lĩnh  vực  bất  động  sản  với  mức   tối  đa  10%   đối  với 
 doanh  nghiệp  bảo  hiểm  phi  nhân  thọ,   tối  đa  20%   đối  với  doanh  nghiệp  bảo  hiểm  nhân 
 thọ”  tại Điều  62  Nghị  định  73/2016/NĐ-CP  là  phù  hợp   và  vẫn  phải  đảm  bảo  thực  hiện 
 nguyên  tắc  doanh  nghiệp  kinh  doanh  bảo  hiểm     “tự  chịu  trách  nhiệm   về  hoạt  động  đầu  tư, 
 bảo đảm   tính an toàn, hiệu quả và thanh khoản”.    

 1.2)- Kiến nghị: 
 Hiệp  hội   kiến  nghị   sửa  đổi  Điều  150   “Dự  thảo  Luật  Kinh  doanh  bảo  hiểm (sửa  đổi)” 

 theo  hướng  “cho  phép doanh  nghiệp  bảo  hiểm được  sử  dụng  vốn  nhàn  rỗi  của  mình   để 
 đầu  tư  bất  động  sản  theo  quy  định  của  Chính  phủ”  để  phù  hợp  với  Nghị  quyết  số 
 39-NQ/TW  ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị,   như sau: 

 “Điều 150. Đầu tư 
 1.  Các  nguồn  đầu  tư  của  doanh  nghiệp  bảo  hiểm,  doanh  nghiệp  tái  bảo  hiểm  bao 

 gồm: 
 a) Vốn chủ hữu; 
 b)  Phần  vốn  nhàn  rỗi  từ  dự  phòng  nghiệp  vụ,  là  phần  chênh  lệch  giữa  dự  phòng 

 nghiệp vụ và các khoản chi thường xuyên theo quy định của Chính phủ. 
 2. Nguyên tắc đối với hoạt động đầu tư: 
 a)  Phải  bảo  đảm  an  toàn,  thanh  khoản,  hiệu  quả;  tuân  thủ  quy  định  pháp  luật,  tự  chịu 

 trách nhiệm về hoạt động đầu tư; 
 b)  Dự  phòng  nghiệp  vụ  chỉ  được  đầu  tư  tại  Việt  Nam  trừ  trường  hợp  quy  định  tại 

 khoản 2 Điều…. Luật này. 
 3.  Trong  hoạt  động  đầu  tư,  doanh  nghiệp  bảo  hiểm,  doanh  nghiệp  tái  bảo  hiểm  không 

 được phép : 
 a)  Đi  vay  để  đầu  tư  chứng  khoán,  bất  động  sản  hoặc  góp  vốn  vào  doanh  nghiệp  khác, 

 trừ  trường  hợp  vay  đối  với  trụ  sở  kinh  doanh,  địa  điểm  làm  việc,  kho  tàng  theo  quy  định  tại 
 điểm b  khoản  3  4  Điều này. 

 c)  b)  Cho  vay  trừ  trường  hợp  cho  vay  theo  Luật  các  tổ  chức  tín  dụng  và  cho  doanh 
 nghiệp bảo hiểm khác vay ký quỹ theo hướng dẫn của Chính phủ; 

 d)  c)  Đầu tư vào kim loại quý, quỹ thành viên theo  quy định của Luật chứng khoán; 
 đ)  d)  Đầu  tư  tài  sản  cố  định  vô  hình,  trừ  trường  hợp  phục  vụ  cho  hoạt  động  kinh 

 doanh bảo hiểm của doanh nghiệp; 
 e)  đ)  Đầu  tư  chứng  khoán  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  hoặc  hợp  đồng  tái  bảo 
 hiểm. 

 b)  4.  Doanh  nghiệp  bảo  hiểm,  doanh  nghiệp  tái  bảo  hiểm  chỉ  được  phép  đầu  tư 
 kinh doanh  bất động sản  trừ  trong  trường hợp: 

 -  Mua,  đầu  tư  sở  hữu  bất  động  sản  để  sử  dụng  làm  trụ  sở  kinh  doanh,  địa  điểm  làm 
 việc  hoặc  cơ  sở  kho  tàng  phục  vụ  trực  tiếp  cho  các  hoạt  động  nghiệp  vụ  của  doanh  nghiệp 
 bảo hiểm; 
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 -  Cho  thuê  trụ  sở  kinh  doanh  chưa  sử  dụng  hết,  thuộc  sở  hữu  của  doanh  nghiệp,  chi 
 nhánh; 

 - Nắm giữ bất động sản do xử lý trái phiếu có bảo đảm bằng bất động sản. 
 4.  5.  Chính  phủ  quy  định  cụ  thể  về  nguồn  vốn  đầu  tư,  nguyên  tắc  thực  hiện  đầu  tư  và 

 hạn chế đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm”. 
 2/-  Kiến  nghị  bổ  sung  quy  định  về   “  bảo  hiểm   nghĩa  vụ  tài  chính  của  chủ  đầu  tư 

 đối  với  khách  hàng  khi  chủ  đầu  tư  không  bàn  giao  nhà  ở  theo  đúng  tiến  độ  đã  cam  kết  với 
 khách hàng khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai”: 

 2.1)- Nhận xét tổng quát: 
 (1)  Hiệp  hội  nhận  thấy,  Văn  bản  số  226/BC-UBTVQH15  ngày  22/05/2022  của  Ủy 

 ban  Kinh  tế  của  Quốc  hội  “Báo  cáo  giải  trình,  tiếp  thu,  chỉnh  lý  dự  thảo  Luật  Kinh  doanh 
 bảo  hiểm  (sửa  đổi)”  nhưng  chưa  có  ý  kiến  về  đề  xuất  của  Hiệp  hội  về  sự  cần  thiết  bổ  sung 
 quy  định  về     “  bảo  hiểm   nghĩa  vụ  tài  chính  của  chủ  đầu  tư  đối  với  khách  hàng  khi  chủ  đầu 
 tư  không  bàn  giao  nhà  ở  theo  đúng  tiến  độ  đã  cam  kết  với  khách  hàng  khi  bán,  cho  thuê  mua 
 nhà  ở  hình  thành  trong  tương  lai”,  bởi  lẽ  trong  thị  trường  bất  động  sản  thì  khách 
 hàng   thường  là   “bên  yếu  thế”,     nhất  là  người  tiêu  dùng  mua  nhà  để  ở,  hoặc  là  nhà  đầu  tư  nhỏ 
 lẻ so với   chủ đầu tư   dự án bất động sản thường là   “bên  có lợi thế”. 

 (2)  Để   bảo  vệ  quyền   và   lợi  ích  hợp  pháp,  chính  đáng   của   khách  hàng   khi  mua  nhà 
 ở  hình  thành  trong  tương  lai,   khoản  1  Điều  56  Luật  Kinh  doanh  bất  động  sản  2014  quy 
 định   “chủ  đầu  tư   dự  án  bất  động  sản  trước  khi  bán,  cho  thuê  mua  nhà  ở  hình  thành  trong 
 tương  lai   phải  được  ngân  hàng  thương  mại   có  đủ  năng  lực  thực  hiện   bảo  lãnh  nghĩa  vụ  tài 
 chính     của  chủ  đầu  tư  đối  với  khách  hàng  khi  chủ  đầu  tư  không  bàn  giao  nhà  ở  theo  đúng 
 tiến độ đã cam kết với khách hàng”. 

 Đây  là  quy  định   bắt  buộc     “chủ  đầu  tư   dự  án  bất  động  sản  trước  khi  bán,  cho  thuê 
 mua  nhà  ở  hình  thành  trong  tương  lai   phải  được  ngân  hàng  thương  mại   có  đủ  năng  lực 
 thực  hiện   bảo  lãnh  nghĩa  vụ  tài  chính     của  chủ  đầu  tư  đối  với  khách  hàng  khi  chủ  đầu  tư 
 không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng”. 

 (3)  Nếu   chỉ   quy  định   một   biện  pháp   “  bảo  lãnh  nghĩa  vụ  tài  chính     của  chủ  đầu  tư 
 đối  với  khách  hàng”   thì   đúng   nhưng     chưa  đủ  ,   mà  cần   bổ  sung  thêm   biện  pháp   “bảo  hiểm 
 rủi  ro”   thông  qua  cơ  chế  hoạt  động  doanh  nghiệp  bảo  hiểm   “bảo  hiểm  rủi  ro”     cho  khách 
 hàng  mua,  thuê  mua  bất  động  sản  hình  thành  trong  tương  lai  thông  qua  hoạt  động  của  doanh 
 nghiệp  bảo  hiểm   “chấp  nhận  rủi  ro  của  người  được  bảo  hiểm”   là  chủ  đầu  tư   trong  trường 
 hợp   “không  bàn  giao  nhà  ở  theo  đúng  tiến  độ  đã  cam  kết  với  khách  hàng”  và  tăng  thêm 
 hình thức  kinh doanh bảo hiểm  (sản phẩm bảo hiểm). 

 2.2)-  Sự  cần  thiết  bổ  sung   “biện  pháp  bảo  đảm  thực  hiện  nghĩa  vụ  tài  chính  của 
 chủ đầu tư đối với khách hàng khi bán bất động sản hình thành trong tương lai”: 

 (1)   Hiệp  hội  nhận  thấy,  biện  pháp   “bảo  hiểm  rủi  ro”   thông  qua  cơ  chế  hoạt  động 
 doanh  nghiệp  bảo  hiểm   “bảo  hiểm  rủi  ro”     cho  khách  hàng  mua,  thuê  mua  nhà  ở  hình  thành 
 trong  tương  lai  thông  qua  hoạt  động  của  doanh  nghiệp  bảo  hiểm   “chấp  nhận  rủi  ro  của 
 người  được  bảo  hiểm”   là  chủ  đầu  tư   trong  trường  hợp   “không  bàn  giao  nhà  ở  theo  đúng 
 tiến  độ  đã  cam  kết  với  khách  hàng”   cũng  là  một   “biện  pháp  bảo  đảm  thực  hiện  nghĩa 
 vụ”,   mà  biện  pháp   “bảo  hiểm  rủi  ro”   theo  quy  định  của  pháp  luật  về  bảo  hiểm  chính  là 
 một   “biện  pháp  bảo  đảm  thực  hiện  nghĩa  vụ”   được  thực  hiện   ngoài  hệ  thống   tổ  chức  tín 
 dụng,   theo  phương  thức   “xã  hội  hóa”,   giúp   giảm  tải,     giảm  áp  lực     cho  hệ  thống  tổ  chức  tín 
 dụng.     
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 (2)   Khoản  2  Điều  4 Dự  thảo  Luật  Kinh  doanh  bảo  hiểm   (sửa  đổi)   giải  thích   “kinh 
 doanh  bảo  hiểm gốc  là  hoạt  động  của   doanh  nghiệp  bảo  hiểm   (…)   chấp  nhận  rủi  ro  của 
 người  được  bảo  hiểm,   trên  cơ  sở   bên  mua  bảo  hiểm  đóng  phí  bảo  hiểm  để  doanh  nghiệp 
 bảo  hiểm   (…)   trả  tiền  bảo  hiểm  hoặc  bồi  thường   khi  xảy  ra  sự  kiện  bảo  hiểm  theo  thỏa 
 thuận  trong  hợp  đồng  bảo  hiểm”   có  thể  hiểu  là  bao  gồm  cả hoạt  động  của  doanh  nghiệp  bảo 
 hiểm   “chấp  nhận  rủi  ro  của  người  được  bảo  hiểm”   là   chủ  đầu  tư   khi     bán,  cho     thuê  mua 
 nhà  ở  hình  thành  trong  tương  lai  trong  trường  hợp  chủ  đầu  tư   “không  bàn  giao  nhà  ở  theo 
 đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng”. 

 (3)   Khoản  4  Điều  5 Dự  thảo  Luật  Kinh  doanh  bảo  hiểm   (sửa  đổi)   quy  định:  “4.  Nhà 
 nước   khuyến  khích,   tạo  điều  kiện  đối  với  việc  triển  khai  và  tham  gia  các  sản  phẩm  bảo  hiểm 
 nông  nghiệp,  lâm  nghiệp,  ngư  nghiệp,  các  sản  phẩm  bảo  hiểm  vi  mô  và   các  sản  phẩm  bảo 
 hiểm  vì  mục  tiêu  an  sinh,  xã  hội  khác”,   mà hoạt  động  của  doanh  nghiệp  bảo  hiểm   “chấp 
 nhận  rủi  ro  của  người  được  bảo  hiểm”   là   chủ  đầu  tư   khi     bán,  cho     thuê  mua  nhà  ở  hình 
 thành  trong  tương  lai  trong  trường  hợp  chủ  đầu  tư   “không  bàn  giao  nhà  ở  theo  đúng  tiến  độ 
 đã cam kết với khách hàng”   cũng chính là nhằm để thực  hiện   “mục tiêu an sinh, xã hội”. 

 (4)   Điểm  c khoản  1  Điều  9 Dự  thảo  Luật  Kinh  doanh  bảo  hiểm   (sửa  đổi)   quy 
 định:     “Bảo  hiểm  bắt  buộc   trong  hoạt  động     đầu  tư  xây  dựng  ”,   mà   “trong  hoạt  động  đầu  tư 
 xây dựng”     bao gồm hoạt động   bán, cho thuê mua nhà  ở hình thành trong tương lai. 

 Do  vậy,  Hiệp  hội  nhận  thấy   rất  cần  thiết  bổ  sung  thêm  biện  pháp   “bảo  hiểm  rủi 
 ro”     cho  khách  hàng  mua,  thuê  mua  bất  động  sản   hình  thành  trong  tương  lai   thông  qua  hoạt 
 động  của  doanh  nghiệp  bảo  hiểm   “chấp  nhận  rủi  ro  của  người  được  bảo  hiểm”   là  chủ  đầu 
 tư   trong  trường  hợp   “không  bàn  giao  nhà  ở  theo  đúng  tiến  độ  đã  cam  kết  với  khách 
 hàng”   vào  điểm c khoản 2  Điều 9     “Dự thảo Luật Kinh  doanh bảo hiểm (sửa đổi)”.  

 2.3)- Kiến nghị: 
 Hiệp  hội  đề  nghị  sửa  đổi  điểm  c khoản  2  Điều  9     “Dự  thảo  Luật  Kinh  doanh  bảo 

 hiểm (sửa đổi)”   như sau: 
 “c)  Bảo  hiểm  bắt  buộc  trong  hoạt  động  đầu  tư  xây  dựng,   hoặc     bán,  cho  thuê  mua 

 nhà  ở  hình  thành  trong  tương  lai  trong  trường  hợp  chủ  đầu  tư  không  thực  hiện  bảo  lãnh 
 nghĩa  vụ  tài  chính     của  chủ  đầu  tư  đối  với  khách  hàng  khi  chủ  đầu  tư  không  bàn  giao  nhà 
 ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng”. 

 Trân trọng kính trình! 
 Nơi nhận  : 
 - Như trên; 
 - Văn phòng Chính phủ; 

 Bộ Tài nguyên Môi trường; 
 Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; 
 Bộ Kế hoạch Đầu tư; 

 - Ngân hàng Nhà nước; 
 - Ủy ban nhân dân TPHCM; 
 - Ban Chấp hành HH;  
 - Qúy vị Hội viên; 
 - Lưu VP. 
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 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Châu 
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