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THÔNG TƯ
Hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách
hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính
phủ về bảo hiểm nông nghiệp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn,
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư
hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo
hiểm nông nghiệp.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh để xác định sự kiện
bảo hiểm trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo quy định
tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ
về bảo hiểm nông nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 58/2018/NĐ-CP).
2. Việc xác định thiệt hại, bồi thường bảo hiểm nông nghiệp thực hiện theo
hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP và
pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp; doanh nghiệp bảo hiểm; cơ quan
nhà nước có thẩm quyền liên quan tới việc xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong
thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số
58/2018/NĐ-CP.
Điều 3. Hướng dẫn xác nhận thiên tai để xác định sự kiện bảo hiểm
1. Việc xác nhận thiên tai để xác định sự kiện bảo hiểm được quy định như
sau: Sử dụng nội dung về tình hình, diễn biến thiên tai trong báo cáo tổng hợp đợt
thiên tai quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLTBNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
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triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thống kê, đánh
giá thiệt hại do thiên tai gây ra là căn cứ để xác định sự kiện bảo hiểm.
2. Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp hoặc doanh nghiệp bảo hiểm sử
dụng báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này của Ủy ban nhân dân cấp xã để xác
định sự kiện bảo hiểm trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.
Điều 4. Hướng dẫn xác nhận bệnh động vật khi chưa đủ điều kiện công
bố dịch để xác định sự kiện bảo hiểm
1. Việc xác nhận bệnh động vật khi chưa đủ điều kiện công bố dịch để xác
định sự kiện bảo hiểm được quy định như sau:
a) Đối với bệnh động vật trên cạn: Sử dụng một trong những báo cáo dịch
bệnh động vật quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 Điều 7 Thông tư số 07/2016/TTBNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn là căn cứ để xác định
sự kiện bảo hiểm.
b) Đối với bệnh động vật thủy sản: Sử dụng một trong những báo cáo dịch
bệnh động vật thủy sản quy định tại các điểm c, d khoản 1, các khoản 3, 4 Điều 5
Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy
sản hoặc báo cáo dịch bệnh thủy sản quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo
Thông tư số 01/2020/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là căn cứ để xác
định sự kiện bảo hiểm.
2. Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp hoặc doanh nghiệp bảo hiểm sử
dụng báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này của Cơ quan quản lý chuyên ngành
thú y cấp huyện hoặc cấp tỉnh để xác định sự kiện bảo hiểm trong thực hiện chính
sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.
Điều 5. Hướng dẫn xác nhận sinh vật gây hại thực vật khi chưa đủ điều
kiện công bố dịch để xác định sự kiện bảo hiểm
1. Việc xác nhận sinh vật gây hại thực vật khi chưa đủ điều kiện công bố
dịch để xác định sự kiện bảo hiểm được quy định như sau: Sử dụng một trong
những văn bản thông báo, điện báo đột xuất quy định tại các mục 4.1.2, 4.1.3 và
mục 4.2 của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về phương pháp điều tra phát hiện
dịch hại cây trồng (QCVN 01-38: 2010/BNNPTNT) ban hành kèm theo Thông tư
số 71/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo
vệ thực vật hoặc báo cáo tình hình sinh vật gây hại quy định tại Phụ lục I ban
hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2020 của Bộ
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trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chế độ báo cáo định
kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
là căn cứ để xác định sự kiện bảo hiểm.
2. Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp hoặc doanh nghiệp bảo hiểm sử
dụng báo cáo, văn bản thông báo, điện báo đột xuất quy định tại khoản 1 Điều
này của cơ quan quản lý chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật cấp huyện
hoặc cấp tỉnh để xác định sự kiện bảo hiểm trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo
hiểm nông nghiệp.
Điều 6. Trách nhiệm thi hành
1. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn chỉ đạo, tổ chức triển khai
thực hiện Thông tư này. Tổng cục Phòng chống thiên tai, Cục Bảo vệ thực vật,
Cục Thú y phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển
khai thực hiện.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan
quản lý chuyên ngành về phòng chống thiên tai, thú y, bảo vệ và kiểm dịch thực
vật trên địa bàn công khai các văn bản thông báo, báo cáo quy định tại khoản 1
Điều 3, khoản 1 Điều 4 và khoản 1 Điều 5 Thông tư này làm căn cứ để xác định
sự kiện bảo hiểm trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.
Điều 7. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 9 năm 2020.
2. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu áp dụng trong
Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp
luật khác thì áp dụng theo văn bản mới được ban hành.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá
nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét,
giải quyết./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ NN
và PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Bộ NN và PTNT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn
vị thuộc Bộ;
- Lưu VT, KTHT (100b).
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