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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp 

 

Căn cứ Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ 

về bảo hiểm nông nghiệp;  

Căn cứ Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 5/8/2019 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm cây lúa; 

Căn cứ Quyết định số: 245/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc thực hiện chính 

sách bảo hiểm cây lúa; 

Căn cứ Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND 

tỉnh về về việc công bố địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm cây lúa;  

Căn cứ Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 4/8/2020 của UBND huyện 

Can Lộc về việc Kiện toàn  Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện chính sách 

bảo hiểm cây lúa. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh huyện Can Lộc xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện như sau: 

I. Mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể 

1. Mục tiêu chung: Giúp người nông dân giảm thiểu rủi ro, tổn thất do 

thiên tai, dịch bệnh; chia sẽ rủi ro, khôi phục sản xuất, góp phần ổn định sản 

xuất, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh lương thực. 

2. Mục tiêu cụ thể 

 a. 100% cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo 

tham gia bảo hiểm nông nghiệp. 

b. 80% đến 90% cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ 

nghèo, cận nghèo tham gia bảo hiểm nông nghiệp. 

c. Các tổ chức sản xuất nông nghiệp theo mô hình sản xuất hợp tác, liên 

kết, tập trung, quy mô lớn có ứng dụng khoa học công nghệ và các quy trình 

sản xuất tiên tiến vào sản xuất, hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ 

cao, thân thiện với môi trường tham gia bảo hiểm nông nghiệp. 

 II. Nhiệm vụ 

 1. Tuyên truyền đến tận hộ dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của 

tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm nông nghiệp;  
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2. Lựa chọn, quyết định địa bàn triển khai thực hiện hỗ trợ phí bảo 

hiểm cây lúa; 

3. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện bảo hiểm nông nghiệp, tổ giúp việc 

Ban chỉ đạobảo hiểm nông nghiệp; 

4. Thống kê đối tượng thực hiện sản xuất lúa được hỗ trợ phí theo quy 

định của chính sách quy định; 

5. Lập dự toán phí bảo hiểm để thực hiện chính sách trình Sở Tài chính, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.   

6. Thực hiện ký hợp đồng bảo hiểm theo quy định. 

 III. Đối tượng, mức hỗ trợ phí bảo hiểm và rủi ro được bảo hiểm 

hỗ trợ 

  1. Đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm: Cây lúa 

 2. Mức hỗ trợ phí bảo hiểm: 

a. Hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cá nhân sản xuất nông 

nghiệp thuộc diện hộ nghèo(bao gồm cả hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ 

nghèo theo tiêu chí đa chiều), hộ cận nghèo theo quy định tại Quyết định số 

59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 

2020 có tham gia bảo hiểm cây lúa. 

b. Hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp cho cá nhân sản xuất nông 

nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có tham gia bảo hiểm cây 

lúa quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP có tham gia 

bảo hiểm cây lúa. 

c. Hỗ trợ 20% phí bảo hiểm nông nghiệp cho tổ chức sản xuất nông 

nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP có tham 

gia bảo hiểm cây lúa. 

d. Thời gian thực hiện: Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 

22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng chính phủ.( Đến ngày 

31/12/2020). 

 3. Rủi ro được bảo hiểm hỗ trợ 

a. Thiên tai bao gồm: Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ 

quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ 

hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa 

đá, sương muối, động đất, sóng thần. Thiên tai phải được công bố hoặc xác 

nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

b. Dịch bệnh bao gồm: Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen, đạo ôn, 

bạc lá; dịch rầy nâu, sâu đục thân. Dịch bệnh phải được công bố hoặc xác 

nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

IV. Tổ chức thực hiện 
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1. Phòng Tài chính- Kế hoạch: 

a. Là Cơ quan thường trực, Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân huyện 

triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn huyện; 

tham mưu UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Bảo 

hiểm nông nghiệp. 

b. Tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ phí bảo hiểm nông 

nghiệp, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện trình Sở Tài chính bổ sung có mục 

tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện chính 

sách; 

 b. Chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

lập phương án phân bổ dự toán kinh phí, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện 

trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách hỗ 

trợ bảo hiểm nông nghiệp trong dự toán chi đã được duyệt; 

c. Thanh toán phí bảo hiểm theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a. Phối hợp các phòng ban có liên quan thực hiện tuyên truyền về bảo 

hiểm nông nghiệp theo quy định; 

b.Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định: Địa phương 

triển khai thực hiện tại các xã, thị trấn. 

c.Tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ phí bảo hiểm nông 

nghiệp, xác định rõ phần ngân sách địa phương phải cân đối và phần ngân 

sách Trung ương hỗ trợ theo quy định gửi phòng Tài chính- KH và báo cáo 

Ủy ban nhân dân huyện; 

d. Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn thực hiện phê duyệt đối 

tượng được hỗ trợ khi có thay đổi về đối tượng, chính sách hỗ trợ; 

đ. Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính-KH cơ quan liên quan thực 

hiện thẩm định kinh phí chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp trình Ủy ban nhân 

dân huyện phê duyệt theo quy định; đồng thời thông báo bằng văn bản cho 

doanh nghiệp bảo hiểm được biết; 

e. Hướng dẫn thực hiện các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất trong 

sản xuất lúa, trong đó thực hiện giám sát phát hiện sớm và thông báo tình 

hình dịch bệnh, dự báo, cảnh báo dịch bệnh; hướng dẫn các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh; tổ chức chống dịch, thực hiện các biện pháp bảo vệ sản xuất 

khi xảy ra dịch bệnh; chỉ đạo thực hiện các biện pháp để nhanh chóng khống 

chế, dập tắt dịch; tổ chức công tác ứng phó thiên tai, hoạt động khắc phục hậu 

quả thiên tai; tổ chức tuyên truyền về công tác đề phòng, hạn chế tổn thất 

trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã (địa phương được chọn triển khai bảo hiểm 

cây lúa): 
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a. Rà soát, lập dự toán kinh phí và danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất 

nông nghiệp đề nghị phê duyệt đối tượng được hỗ trợ báo cáo Ủy ban nhân 

dân cấp huyện; 

b. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc điều chỉnh 

danh sách đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo kết quả điều tra, rà 

soát định kỳ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

c. Niêm yết công khai danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp 

được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, 

thông báo trên hệ thống thông tin, truyền thông của xã và sao gửi cho tổ chức, 

cá nhân sản xuất nông nghiệp trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất 

nông nghiệp yêu cầu. 

4. Tổ chức, cá nhân sản xuất lúa có tham gia bảo hiểm nông nghiệp: 

Thực hiện đầy đủ các điều khoản theo đúng hợp đồng bảo hiểm đã ký 

kết; kịp thời thông báo với các cơ quan liên quan khi xẩy ra hiện tượng rủi ro 

được bảo hiểm hỗ trợ; ngăn chặn, tố giác việc trục lợi bảo hiểm. 

Các phòng Tài chính - KH, phòng Nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn 

các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Kế hoạch tổ chức triển khai thực 

hiện kịp thời, đảm bảo hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
 - Chủ tịch, các phó CT UBND huyện (Để báo 

cáo); 

- Thành viên BCĐ cây lúa huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

 -Lưu: VT. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Huy Cường 
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