Theo danh mc, có 16 vn bn quy phm pháp lut do Quc hi ban hành, 12 vn bn quy phm pháp lut do
Chính ph ban hành và 4 vn bn quy phm pháp lut do B trng, Th trng c quan ngang b ban hành cn
sa i, b sung, ban hành mi.
Trong ó, i vi Lut Kinh doanh bo him nm 2000, cn sa i, b sung các ni dung v mô hình t chc, mô hình
qun lý tài chính i vi các doanh nghip bo him, các ch nh hp ng bo him, các quy nh v phòng nga,
gian ln bo him...; ng thi, sa i quy nh ti Khon 2 iu 19, Khon 1 iu 22, Khon 2 iu 34 liên quan n thc hin
hp ng, quyn và ngha v các bên trong hp ng bo him và b sung các quy nh v quyn và ngha v liên
quan mang tính c thù khc phc khong trng ca Lut.
i vi Lut Lut s nm 2006, sa i quy nh ti iu 4, iu 22 và các quy nh liên quan nhm làm rõ hn khái nim
“Dch v pháp lý” và “Hành ngh lut s”, xác nh rõ ch th thc hin là lut s và ngi có iu kin thc hin hot ng t
vn pháp lut, tránh hiu nhm là bt k doanh nghip, cá nhân nào cng có th thc hin “dch v pháp lý”,
“hành ngh lut s” mà không cn áp ng v tiêu chun, iu kin gì; sa i, b sung quy nh v cp Giy chng nhn v
vic tham gia t tng cho phù hp, thng nht vi quy nh ca B lut T tng dân s nm 2015, B lut T tng hình s
nm 2015 theo hng b quy nh ti Lut Lut s và dn chiu áp dng quy nh ca B lut T tng dân s nm 2015, B
lut T tng hình s nm 2015, Lut T tng hành chính nm 2015.
i vi Ngh nh s 52/2013/N-CP ngày 16/5/2013 ca Chính ph v thng mi in t b sung quy nh v: Các hot
ng thng mi in t mi xut hin trên thc t; qun lý thng mi in t có yu t nc ngoài; x lý vn nn hàng gi, hàng
không rõ ngun gc xut x và hàng kém cht lng trên môi trng in t.
Xây dng Ngh nh v bo v d liu cá nhân thuc nhim v, gii pháp ch yu ti Ngh quyt s 17/NQ-CP ngày
7/3/2019 v mt s nhim v, gii pháp trng tâm phát trin Chính ph in t giai on 2019-2020, nh hng n 2025
trên c s quy nh chi tit, hng dn thi hành Lut An ninh mng, Lut Công ngh thông tin…
Phó Th tng Phm Bình Minh yêu cu cn c danh mc, B trng, Th trng c quan ngang b ch trì son tho vn
bn quy phm pháp lut có trách nhim phi hp cht ch vi các c quan ca Quc hi khn trng nghiên cu, xut
phng án x lý ti các d tho vn bn quy phm pháp lut trình Quc hi, y ban Thng v Quc hi xem xét thông
qua hoc cho ý kin i vi các d án lut, pháp lnh ã có trong Chng trình xây dng lut, pháp lnh nm 2021.
Phi hp cht ch vi B T pháp khn trng nghiên cu, xut a vào Chng trình xây dng lut, pháp lnh nm 2022
và các nm tip theo i vi các vn bn quy phm pháp lut do Quc hi, y ban Thng v Quc hi ban hành cha
có trong Chng trình xây dng lut, pháp lnh theo quy nh ca Lut Ban hành vn bn quy phm pháp lut.
Tp trung ch o y nhanh tin son tho, trình Chính ph, Th tng Chính ph ban hành các vn bn quy phm
pháp lut ã có trong Chng trình công tác ca Chính ph, Th tng Chính ph nm 2021; phi hp cht ch vi Vn
phòng Chính ph nghiên cu, xut a vào Chng trình công tác ca Chính ph, Th tng Chính ph nm 2022
và các nm tip theo.
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