
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:  531/UBND-KTN 
Về việc triển khai thực hiện chính 

sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp tại 

tỉnh An Giang 

       An Giang, ngày  09  tháng  6  năm 2021 
 

Kính gửi:  

- Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Hội Nông dân tỉnh;  

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 

- Doanh nghiệp bảo hiểm: Công ty Bảo hiểm Bảo Việt,  

Công ty Cổ phần Bảo Minh – Chi nhánh An Giang 
 

Căn cứ Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 18/04/2018 của Chính phủ về bảo hiểm 

nông nghiệp; Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và 

Quyết định số 03/2021/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 

26/6/2019 về thực hiện chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp.  

Để tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp (đối 

với cây lúa) trên địa bàn tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các 

Sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các doanh 

nghiệp bảo hiểm và các đơn vị có liên quan phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ sau đây: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách 

đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp (nếu có). 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chính 

sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp (đối với cây lúa) theo quy định; tham mưu đề 

xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, hoặc báo cáo các Bộ, ngành Trung ương về 

các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện (nếu có). 

2. Sở Tài chính 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí và cấp kinh phí thực hiện chính sách 

hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp cho cây lúa theo quy định. 

3. Hội Nông dân tỉnh  

Thực hiện tuyên truyền, lồng ghép phổ biến nội dung về bảo hiểm nông 

nghiệp, chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp trong các buổi tập huấn, hội nghị, 

hội thảo chuyên đề của đơn vị nhằm khuyến khích các hội viên tìm hiểu, tham gia 

thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp và đảm bảo tuân thủ quy định pháp 
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luật về thực hiện bảo hiểm nông nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan đến 

trồng trọt. 

4. Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

Tổ chức lồng ghép tuyên truyền các nội dung về bảo hiểm nông nghiệp, chính 

sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp cho các Hợp tác xã nông nghiệp thành viên có 

thực hiện liên kết sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh được biết; khuyến khích các thành 

viên tiên phong trong việc tham gia thực hiện chính sách hỗ trợ của nhà nước để có 

thể chủ động trước các rủi ro về thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất lúa và để tạo 

động lực thúc đẩy các cá nhân khác cùng tham gia. 

5. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

- Tổ chức tuyên truyền về bảo hiểm nông nghiệp, chính sách hỗ trợ bảo hiểm 

nông nghiệp đến các tổ chức, cá nhân sản xuất lúa trên địa bàn được biết để tham gia.  

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp nhận và thực hiện hồ sơ, 

trình tự, thủ tục đề nghị phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp 

theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 58/2018/NĐ-CP. Thẩm định, tổng hợp 

danh sách tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng hỗ trợ gửi về Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (nếu có). 

6. Các doanh nghiệp bảo hiểm 

Triển khai tuyên truyền các nội dung về bảo hiểm nông nghiệp, chính sách hỗ 

trợ bảo hiểm nông nghiệp, sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp (đối với cây lúa) theo 

quy định, để các tổ chức, cá nhân sản xuất lúa được hiểu rõ và đăng ký tham gia 

chính sách hỗ trợ. Tổ chức hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tiếp nhận yêu cầu bảo hiểm 

nông nghiệp và thực hiện ký kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân sản xuất lúa 

theo quy định; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện bảo hiểm cây lúa về Ủy ban nhân 

dân tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo quy định.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị các cơ 

quan, đơn vị thông tin về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Chi 

cục Phát triển nông thôn) theo địa chỉ số 04, nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP. 

Long Xuyên, An Giang hoặc qua email: ccptnt@angiang.gov.vn, số ĐT: 02963 

853987, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các cơ quan,  đơn vị có liên quan tổ 

chức thực hiện tốt nội dung Công văn này./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh Trần Anh Thư;  

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;  

- Đài PTTH tỉnh, Báo AG,  

-  Cổng TTĐT tỉnh; 

- P.KTN, P.HCTC. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Trần Anh Thư 

 

mailto:ccptnt@angiang.gov.vn

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-06-09T16:47:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




