vực

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH
BẢO HIÉM
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỌ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định sểj:ỊUVQĐ-BTC
ngàyVị tháng Ỳ năm 20Ỉ9 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh)
PHẦN 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính mói ban hành thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Bộ Tài chính
STT
Tên thủ tuc hành chính
A Thủ tục hành chính cấp
trung ương
1
Phê chuấn/thay đối sản phấm
bảo hiểm nông nghiệp
B
1

2

c
1

Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Chi trả phí bảo hiểm nông
nghiệp được hỗ trợ từ ngân
sách nhà nước

Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ
phí bảo hỉểm nông nghiệp và
hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp

Thủ tục hành chính cấp xã
Phê duyệt đối tượng được hỗ
trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

Lĩnh vưc

Cơ quan giải quyêt

Bảo hiêm

Cục Quản lý, giám sát
bảo hiểm - Bộ Tài
chính

Bảo hiểm

Sở Nông nghiệp và
Phát triến nông thôn
và Sở Tài chính tỉnh,
thành phố trực thuộc
trung ương
Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn
nơi tiếp nhận hồ sơ đề
nghị chi trả phí bảo
hiểm nông nghiệp

Bảo hiểm

Bảo hiêm

Ưy ban nhân dân câp
xã nơi tố chức, cá
nhân thực hiện sán
xuất nông nghiệp
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PHÀN II. NỘI DUNG
THẺ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LỶ CỦA BỘ TÀI CHÍNH
A. Thủ tục hành chính cấp trung ương
1. Lĩnh vực bảo hỉểm
•

Thủ tục 1. Phê chuẩn/thaỵ đỏi sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp
lẳ Trình tư• thưc
• hiên
•
- Doanh nghiệp bảo hiểm gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn/thay
đối sản phấm nông nghiệp.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài
chính tổng họp, xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đề
nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp của doanh nghiệp bảo hiểm.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được vãn bản đề nghị của Bộ
Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triến nông thôn có văn bản tham gia ý kiến
về đề nghị phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp của doanh nghiệp bảo
hiểm.
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản tham gia ý
kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triến nông thôn, căn cứ hồ so đề nghị phê
chuẩn sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp của doanh nghiệp bảo hiểm, Bộ Tài
chính xem xét, có văn bản chấp thuận. Trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài
chính có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:
a) Đơn đề nghị phê chuẩn sản phẩm theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành
kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP;
b) Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm dự kiến triển
khai;
c) Công thức, phương pháp và giải trình cơ sở kỹ thuật dùng để tính phí, dự
phòng nghiệp vụ của sản phấm bảo hiếm dự kiến triến khai có xác nhận của
chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán về việc phí bảo hiếm
được xây dựng dựa trên số liệu thống kê, bảo đảm khả năng thanh toán của
doanh nghiệp bảo hiếm và tương ứng với điều kiện và trách nhiệm bảo hiếm;
d) Mầu giấy yêu cầu bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm, tài liệu giới thiệu sản phẩm,
tài liệu minh họa bán hàng và các mẫu giấy tờ khác mà bên mua bảo hiểm phải
kê khai và ký khi mua bảo hiếmằ
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
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4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chỉnh: Doanh nghiệp bảo hiểm
6. Cơ quan gỉải quyết thủ tục hành chính: Độ Tài chính
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Vãn bản chấp thuận phê chuấn sản phấm bảo hiếm nông nghiệp, Văn bản từ
chối nêu rõ lý do
8. Phí, lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị phê chuẩn sản phầm theo mẫu quy
định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
11. Cản cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số
61/2010/QH12 ngày 24/10/2010;
- Nghị đinh số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm
nồng nghiệp.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.

ngày...tháng...năm

ĐƠN ĐẺ NGHỊ PHÊ CHUẪN
SẢN PHẨM BẢO HIẺM NÔNG NGHIỆP
Kính gửi: Bộ Tài chính.
Căn cứ Luât kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000, Luật sửa đổi, bổ
sung một số Điều của Luật kinh doanh bảo hiểm sổ 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các
văn bản hướng dần thi hành;
Căn cứ Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành Luật kinh doanh bào hiểm và Luật sửa đồi, bổ sung một sổ Điều của Luật kinh doanh bảo hiểm;
Căn cứ Nghị địnhsố
nghiệp;

/2018/NĐ-CP ngày

tháng

năm 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông

Chúng tôi là:
- Tên đầy đù và tên viết tẳt của doanh nghiệp bào hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ
nước ngoài;
Giấy phép thành lập và hoạt động số... do Bộ Tài chỉnh cấp ngày....
Chúng tôi đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận sản phẩm bảo hiểm với những nội dung như sau:
1. Tên sản phẩm bảo hiểm đề nghị phê chuẩn/sửa đồi, bổ sung
STT

Tên sản phẩm

Nghiệp vụ bảo hiểm

Tên thutmg mại (nếu có)

2. Nội dung chính cùa sản phẩm bảo hiểm đề nghị phê chuẩn/sửa đổi, bổ sung (tóm tẳt cảc nội dung cơ
bản)
- Bên mua bào hiểm
- Người được bào hiểm
- Thời hạn bảo hiểm, thời hạn đóng phí bảo hiểm
- Quyền lợi bảo hiểm
3ằ Đổi với đề nghị sửa đổi, bổ sung sản phẩm bảo hiểm
- Nội dung đề nghị sửa đổi (liệt kê rõ các nội dung tnrởc và sau sửa đổi);
- Giải trinh lý do sửa đổi, bổ sung trong đó kèm theo các giài trình kỹ thuật liên quan.
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về sự chính xác và phù hợp với quy định pháp luật, các thông lệ
quốc tế về định phí bảo hiểm đối với quy tác, điều khoản, biểu phí cùa các sản phẩm bảo hiểm đề nghị
phê chuẩn./.
CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN/
CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN Dự PHÒNG VÀ
KHA NANG THANH TOAN
/V- '

• í

~ J ' 7- i

(Kỳ và ghi rõ họ tên)

ỏ
rờ
NGƯƠI

Á

Ố

niFNTHFOPHÁP IIĨÂT
DIẸN THEO PHAP LUẠT
(Ký tên và đỏng dâu)

Hồ sơ kèm theo:
- Liệt kê rd tài liệu kèm theo

4

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục 1. Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà
nước
1. Trình tự thực hiện:
a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc tháng, doanh nghiệp bảo hiểm lập
hồ sơ đề nghi chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ
và gửi đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương.
b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, căn cứ
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định phê duyệt đối tượng được hỗ
trợ của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ
trì, phối hợp với Sở Tài chính hoàn thành việc thẩm định trình ủy ban nhân dân
cấp tỉnh ban hành Quyết định chỉ trả phí bảo hiểm nông nghiệp được ngân sách
trung ương và ngân sách địa phương hô trợ. Trường hợp từ chôi chi trả, Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thông báo bằng vãn bản
cho doanh nghiệp bảo hiểm và nêu rõ lý do.
c) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết
định chi trầ, Sở Tài chính căn cứ vào Quyết định chi trả của ủy ban nhân dân
cấp tỉnh để lập lệnh chi tiền cho doanh nghiệp bảo hiểm qua Kho bạc Nhà nước
cấp tỉnh; Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thực hiện chuyển tiền về tài khoản của
doanh nghiệp bảo hiểm mở tại các ngân hàng thương mại.
d) Trường hợp chưa hoàn thành việc chi trả cho doanh nghiệp bảo hiểm theo
quy định tại điểm c, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Sở Tài
chính thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm và nêu rõ lý do.
2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà
nước theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định số
58/2018/NĐ-CP.
*
- Bảng kê (kèm theo bản sao) họp đồng bảo hiểm nông nghiệp mà doanh nghiệp
bảo hiểm đã ký kết với tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp theo mẫu quy
định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thòi hạn giải quyết: 30 ngày.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp bảo hiểm.
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6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Quyết định chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp của ƯBND cấp tỉnh hoặc Thông
báo từ chối chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triến
nông thôn tỉnh.
- Lệnh chi tiền cho doanh nghiệp bảo hiểm qua Khoa bạc nhà nước.
- Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thực hiện chuyển tiền về tài khoản của doanh
nghiệp bảo hiếm mở tại các ngân hàng thương mại.
- Văn bản thông báo của Sở Tài chính về việc chưa hoàn thành việc chi trả cho
doanh nghiệp bảo hiểm và nêu rõ lý do.
8. Phí, lệ phí: Không
9. Tền mẫu đơn, mẫu từ khai:
- Đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà
nước theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định số
58/2018/NĐ-CP.
- Bảng kê (kèm theo bản sao) hợp đồng bảo hiếm nông nghiệp mà doanh nghiệp
bảo hiểm đã ký kết với tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp theo mẫu quy
định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP.
10. Yêu cầu, điều kỉện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
11. Căn cứ pháp Lý của thủ tục hành chính:
- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số
61/2010/QH12 ngày 24/10/2010;
"
- Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm
nông nghiệp.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phức
ĐÈ NGHỊ CHI TRẢ PHÍ BẢO HIẺM
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Căn cứ Nghị định số ẽẽắ/2018/NĐ-CPngày
nông nghiệp;
Căn cứ Quyết định số

/QĐ-TTgngày

tháng

tháng

năm 2018 của Chính phù về bảo hiểm
năm 20... của Thủ tướng Chính phủ về....;

Căn cứ số lượng tham gia bảo hiểm tại địa bàn tỉnh, thành phố...
Chúng tồi là:
- [Tên đầy đủ và chính thức của doanh nghiệp bảo hiểm]
- Giấy phép thành lập và hoạt động số:

do Bộ Tài chính cấp ngày.... tháng.... năm...Ề

- Địa chì trụ sở chính:
Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phổ... thực hiện các thủ tục cần
thiết để chi trả cho công ty chúng tôi phí bảo hiểm được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy
định tại Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày...tháng....năm 2018.
Số tiền đề nghị chi trả:

đồng

Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này
và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo:
(Liệt kê đầy đủ)

ngày.... tháng.... năm...
ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH/TỎNG GIAM ĐÓ*C
(Ký tên và đỏng dẩu)

Nơi nhận:
- Như trên;
- ủy ban nhân dân tinh/thành phố ..
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BẢNG KÊ HỢP ĐÒNG BẢO HIẺM TẠI ĐỊA BÀN TỈNH....
TÊN DOANH NGHIỆP BẢO HIẺM...
Báo cảo tháng... (từ ngày... thảng... đến ngày... thảng... năm 20ẽẽ.)

HĐBH

Đối tượng hễ trợ

Tổ
chức,
STT
Nghèo,
cá
Ngày
nhân SỐHĐBH
cận
HĐBH
mua
nghèo
bảo
hiểm

Số tiền bảo hiểm
(đồng)

Số phỉ bảo hiểm
(đồng)

Không
TỔ
thuộc
chức,
Tổ Cây Vật Thủy Tổng NSNN
nghèo,
cá
chức trồng nuôi sản
số hỗ trợ
cận
nhân
nghèo
nộp

2
...

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật./.

ngày..., tháng.... năm....
ĐẠI DIỆN TRƯỚC PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH/TỚNG GIÁM Đốc
(Kỷ tên và đóng dấu)
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Thủ tục 2. Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn
phí bảo hỉểm nông nghỉệp
1. Trình tự thực hiện
a) Trường hợp không còn đáp ứng đủ điều kiện để được hỗ trợ phí bảo hiểm
nông nghiệp, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm không còn thuộc
đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất nông
nghiệp có trách nhiệm thông báo cho ủy ban nhân dân cấp xã và doanh nghiệp
bảo hiểm để thực hiện thủ tục hoàn phí bảo hiểm đã được ngân sách nhà nước
hỗ trợ. Thông báo ghi rõ thời điếm tố chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp không
còn thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc tháng, doanh nghiệp bảo hiểm tổng
hợp lại các trường hợp tố chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp chấm dứt việc
hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, gửi văn bản thông báo đến Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị chi trả phí bảo hiếm
nông nghiệp.
b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được vãn bản thông báo của doanh
nghiệp bảo hiểm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối họp với
Sở Tài chính, doanh nghiệp bảo hiếm hoàn thành việc thấm định:
- Số phí bảo hiểm mà tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp có trách nhiệm
hoàn lại cho ngân sách nhà nước tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng
bảo hiếm sau khi trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan đến hợp đồng bảo hiếm
(trong trường họp ngân sách nhà nước đã chuyến đủ phí bảo hiếm nông nghiệp
hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp). Chi phí hợp lý thực hiện theo
thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.
- Số phí bảo hiếm mà ngân sách nhà nước có trách nhiệm chuyển trả cho doanh
nghiệp bảo hiếm tương ứng với thời gian đã được bảo hiếm tính đến thời điếm
chấm dứt hợp đồng bảo hiếm (trong trường họp ngân sách nhà nước chưa
chuyển đủ phí bảo hiểm nông nghiệp hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân sản xuất nông
nghiệp).
Kết quả thẩm định phải được lập thành văn bản và được lưu giữ tại Sở Nông
nghiệp và Phát trien nông thôn.
c) Căn cứ kết quả thẩm định, trong thời hạn 10 ngày, Sở Nông nghiệp và Phát
triền nông thôn lập báo cáo trình úy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định
chuyến trả cho doanh nghiệp bảo hiểm hoặc yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm
chuyển trả lại ngân sách nhà nước số phí bảo hiểm theo quy định tại điểm b
khoản này.
Quyết định này được gửi cho các cơ quan liên quan: Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp
huyện nơi có đối tượng được hỗ trợ và doanh nghiệp bảo hiểm có liên quan.
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d) Căn cứ quyết định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong thời hạn 10 ngày kế
từ ngày ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định, Sở Tài chính lập lệnh
chi tiên cho doanh nghiệp bảo hiêm qua Kho bạc Nhà nước câp tỉnh; Kho bạc
Nhà nước cấp tỉnh thực hiện chuyển tiền về tài khoản của doanh nghiệp bảo
hiểm mở tại các ngân hàng thương mại hoặc ngược lại doanh nghiệp bảo hiếm
đến trực tiếp Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh để thực hiện thủ tục hoàn trả lại ngân
sách nhà nước.
2. Cách thức thưc hỉên:
•

•

Trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện
3. Thành phần, số lưọmg hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Đối với doanh nghiệp bảo hiểm: Văn bản thông báo các trường hợp tổ chức, cá
nhân sản xuất nông nghiệp chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiếm nông
nghiệp.
- Đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp: Thông báo bằng vãn bản theo mẫu số
04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày.
5. Đối tirựng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân sản xuất nông
nghiệp, Doanh nghiệp bảo hiểm.
6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triến nông
thôn nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp, Sở Tài chính,
Kho bạc Nhà nước tỉnh.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
- Quyết định của ƯBND cấp tỉnh chuyển trả cho doanh nghiệp bảo hiểm hoặc
yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm chuyển trả lại ngân sách nhà nước phí bảo hiếm;
- Lệnh chi tiền cho doanh nghiệp bảo hiểm qua Kho bạc Nhà nước
- Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thực hiện chuyển tiền về tài khoản của doanh
nghiệp bảo hiểm mở tại các ngân hàng thương mại hoặc ngược lại doanh nghiệp
bảo hiểm đến trực tiếp Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh đế thực hiện thủ tục hoàn trả
lại ngân sách nhà nước.
8. Phí, lệ phí: Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo không còn thuộc đối tượng được hỗ
trợ bảo hiểm theo mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số
58/2018/NĐ-CP.
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10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định tại Điều
27 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp chấm
dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn trả lại ngân sách nhà
nước số phí bảo hiếm nông nghiệp đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ tương
ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm kể từ thời điểm: (i) Tổ chức, cá
nhân sản xuất nông nghiệp không còn đáp ứng đủ điều kiện đế được hỗ trợ phí
bảo hiểm nông nghiệp; (ii) Chấm dứt họp đồng bảo hiểm nông nghiệp trước thời
hạn hiệu lực.
Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp hoàn trả lại số phí bảo hiểm nông nghiệp
đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ thông qua doanh nghiệp bảo hiểm.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số
61/2010/QH12 ngày 24/10/2010;
- Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm
nông nghiệp.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỎNG BẢO KHÔNG CÒN THUỘC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỞ TRỢ BẢO
HIẺM/THAY ĐỎI DIỆN HỘ NGHÈÒ, CẬN NGHÈO
Kính gửi: ủy ban nhân dân xã.
Căn cứ Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày thảng
nông nghiệp;
Căn cứ Quyết định số

/QĐ-TTg ngày

tháng

năm 2018 của Chính phủ về bảo hiểm

năm 20... của Thủ tướng Chính phủ về....;

Trường hợp cá nhân sản xuẩt nông nghiệp:
- Tên cá nhân sản xuất nông nghiệp: [Tên đầy đủ]
- Ngày, tháng, năm sinh:
- CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: [..ế] đo [Tên cơ quan cấp]
ngày...tháng.ẽ.năm...tại [Nơi cấp]
- Địa chỉ thường trú:
- Chúng tôi xin thông báo:
• Không còn thuộc đối tượng được hồ trợ
• Thay đổi diện hộ nghèo, cận nghèo (Trước đây...; Hiện nay...)

Trường hợp tồ chức sản xuất nông nghiệp:
- Tên tổ chức sản xuất nông nghiệp: [Tên đầy đủ]
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: [...] đo [Tên cơ quan cấp] ngày...tháng.„năm...
- Đja chỉ:
- Chúng tôi xin thông báo: Chúng tôi không còn thuộc đối tượng được hồ trợ.
Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Đơn này và hồ
sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo:
- Bản kê khai về cây trồng, vật nuôi, thủy sản....
(Liệt kê đầy đủ)

ngày.... thảng.... năm...
CẢ NHÂN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO

PHÁP LUẬT CỦA TỎ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Nơi nhận:
- Như trên;
- ủy ban nhân dân tinh/thành phố
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c. Thủ tục hành chính cấp xã
Thủ tục 1. Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp
1. Trình tự thực hỉện
a) Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công bố của ủy ban nhân dân
cấp tỉnh về địa bàn được hỗ trợ, tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp lập hồ sơ
đề nghị phê duyệt đối tượng được hỗ trợ và gửi đến úy ban nhân dân cấp xã nơi
tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất nông nghiệp.
b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, càn cứ
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công bố của úy ban nhân dân cấp tỉnh về
địa bàn đuợc hỗ trợ, úy ban nhân dân cấp xã rà soát, lập danh sách to chức, cá
nhân sản xuất nông nghiệp đề nghị phê duyệt đối tượng được hỗ trợ báo cáo úy
ban nhân dân cấp huyện.
c) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của ủy ban nhân dân
cấp xã, căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, công bố của ủy ban nhân
dân cấp tỉnh về địa bàn được hỗ trợ, hồ sơ đề nghị phê duyệt đối tượng được hỗ
trợ do ủy ban nhân dân cấp xã gửi và báo cáo của ủy ban nhân dân cấp xã, ủy
ban nhân dân cấp huyện thực hiện thẩm định, tổng hợp danh sách tồ chức, cá
nhân sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn.
d) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của ủy ban
nhân dân cấp huyện, căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo
thẩm định của ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn thực hiện tồng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định
phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. Quyết
định này được gửi đến Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Úy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã có liên quan.
đ) Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết
định phê duyệt đối tượng được hỗ trợ, ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện niêm
yết công khai danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng
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.
2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp hoặc theo đường bưu điện
3. Thành phần, số lượng hồ SO':
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị xem xét, phê duyệt đối tượng được hỗ trợ theo mẫu quy định tại
Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP.
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- Bản kê khai về cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản theo mẫu quy định tại
Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP.
-Tài liệu chứng minh thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp
đối vởi trường họp đối tượng được hỗ trợ là tổ chức sản xuất nông nghiệp.
b) Số ỉượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thòi hạn giải quyết: 45 ngày
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân sản xuất nông
nghiệp
6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ
chức, cá nhân thực hiện sản xuất nông nghiệp
7. Kết quả thực hỉện thủ tục hành chính
- Danh sách tồ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ
phí bảo hiếm nông nghiệp;
- Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ;
- ƯBND cấp xã niêm yết công khai danh sách tố chức, cá nhân sản xuất nông
nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiếm
8. Phí, lê phí: Không
9. Tền mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị xem xét, phê duyệt đối tượng được hỗ trợ theo mẫu quy định tại
Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP.
- Bản kê khai về cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản theo mẫu quy định tại
Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP.
10Ế Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số
61/2010/QH12 ngày 24/10/2010
- Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm
nông nghiệp.
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CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐẺ NGHỊ XEM XÉT, PHÊ DUYỆT ĐÓI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ
Kính gửi: ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn....
Căn cứ Nghị định số .../2018/NĐ-CP ngày
nông nghiệp;
Căn cứ Quyết định số /ỌĐ-TTg ngày

tháng

tháng

năm 2018 của Chính phù về bảo hiểm

năm 20.ẽ. của Thủ tưởng Chính phủ về....;

Trường hợp cá nhân sản xuẩt nồng nghiệp:
- Tên cá nhân sản xuất nông nghiệp: [Tên đầy đủ]
- Ngày, tháng, năm sinh:
- CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước công dân số: [...] do [Tên cơ quan cấp]
ngày...tháng...năm..ằtại [Nơi cấp]
- Địa chỉ thường trú:
- Thuộc diện: • Hộ nghèo

• Hộ cận nghèo

• Hộ khác

Trường họp tổ chức sản xuất nồng nghiệp:
• Tên tổ chức sản xuất nông nghiệp: [Tên đầy đủ]
• Giấy phép đăng ký kinh doanh sổ: [...] do [Tên cơ quan cấp] ngày...tháng...nãm..,
- Địa chi:
- Là tổ chức sản xuất nông nghiệp thuộc diện đối tượng tổ chức được hỗ trợ bảo hiểm nông
nghiệp theo Quyết định số .../QĐ-TTg ngày thảng năm 20... của Thủ tướng Chính phủ.
Đề nghi ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ... rà soát, tồng họp trình cấp có thẩm quyền xem
xét, phê duyệt chúng tôi là đối tượng được hồ trợ bảo hiểm theo Nghị định số /2018/NĐ-CP
ngày... tháng... năm 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp.
Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, ữung thực của Đơn này và hồ
sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo:
- Bản kê khai về cây trồng, vật nuôi, thủy sản....
(Liệt kê đầy đủ)

ngậy.... tháng.... năm...
CHỦ HỘ/NGƯỜI ĐẠI DIỆN TỎ CHỨC
(Kỷ tên, đóng dấu (nếu có))

Nơi nhận:
- Như trên;
- ủy ban nhân dân tỉnh/thành phó ..
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BẢN KÊ KHAI
VÈ CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THỦY SÂN
Tố chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp:...

STT

Loại cây trồng/ vật
Dỉện tích nuôi trồng
Diện tích cây trồng Sổ ỉưọiig vật nuôi
nuôỉ/thủy sản
thủy sản

1

2
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