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 Kính gửi:  Sở Tài chính 

 
 

Ngày 17/8/2020, Sở Tài chính có văn bản số 2176/STC-QLNS về mua 

bảo hiểm tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014. Qua quá 

trình triển khai, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

 - Thời gian qua, Bộ Tài Chính  chấp thuận các doanh nghiệp bảo hiểm 

triển khai về bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP có 04 đơn vị bảo 

hiểm được chấp thuận tham gia, đó là: Tổng Công ty Bảo việt, Tổng Công ty Cổ 

phần Bảo Minh, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Petrolimex và Tổng Công ty 

bảo hiểm PVI và được Bộ tài chính có văn bản số 15731/BTC-QLBH ngày 

29/10/2014, chấp thuận đăng ký qui tắc bảo hiểm theo  định 67/2014/NĐ-CP. Ở 

tỉnh ta, Công ty Bảo Việt Quảng Trị là đơn vị đầu mối thực hiện triển khai thực 

hiện Chính sách bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP trong thời gian 

qua. Tuy nhiên, đến ngày 14/4/2020, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, Tổng 

Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Petrolimex và Tổng Công ty bảo hiểm PVI có văn 

bản số 0001/2020/DNĐBH gửi Cục quản lý giám sát Bảo hiểm - Bộ Tài chính 

thông báo sẽ tạm dừng nhận bảo hiểm theo chính sách bảo hiểm tàu cá 

67/2014/NĐ-CP kể từ ngày 17/4/2020 cho đến khi nhận được chấp thuận của Bộ 

Tài chính về các đề xuất sửa đổi quy tắc/ Biểu phí. Trước tình hình đó, Ngày 

21/4/2020, Tổng Công ty Bảo Việt có văn bản số 1968/BHBV-BHHH đề nghị 

tạm dừng Bảo hiểm tàu cá theo 67/2014/NĐ-CP gửi quản lý giám sát Bảo hiểm - 

Bộ Tài chính, có nêu trong khi chờ hướng dẫn của Cục quản lý bảo hiểm - Bộ 

Tài Chính, Tổng Công ty  Bảo Việt sẽ tạm dừng nhận bảo hiểm tàu cá 

67/2014/NĐ-CP từ ngày 21/4/2020 đến khi nhận được hướng dẫn của Cục. 

- Ngày 17/6/2020, Bộ Tài chính có văn bản số 7316/BTC-QLBH về sửa 

đổi, bổ sung Quy tắc Bảo hiểm tàu cá theo 67/2014/NĐ-CP, gửi Tổng Công ty 

Bảo việt, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm 

Petrolimex và Tổng Công ty bảo hiểm PVI có nêu: các qui định đề xuất của các 

đơn vị bảo hiểm trên chưa phù hợp với quy định bảo hiểm tàu cá theo 

67/2014/NĐ-CP, do đó trong thời gian Nghị định 67/2014/NĐ-CP và các văn  

sửa đổi, bổ sung chưa được điều chỉnh, Bộ Tài chính chưa có cơ sở để chấp 

thuận việc đăng ký, sửa đổi, bổ sung các điều khoản, biểu phí bảo hiểm 

67/2014/NĐ-CP của DNBH và trên cơ sở báo cáo của các doanh nghiệp bảo 

hiểm về khó khăn trong quá trình triển khai bảo hiểm tàu cá theo 67/2014/NĐ-

CP thời gian gần đây,  Bộ Tài Chính sẽ tổng hợp và đề nghị  Bộ Nông nghiệp và 
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PTNT báo cáo Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung chính sách bảo hiểm tàu cá 

theo 67/2014/NĐ-CP  để đảm bảo triển khai có hiệu quả. 

- Căn cứ mục a, b, điểm 19, điều 1, Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 

02/2/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định 

số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính 

sách phát triển thủy sản có quy định về thời gian thực hiện các chính sách quy 

định trong Nghị định này như sau: 

a) Thời gian thực hiện các chính sách quy định tại Điều 3; khoản 3 Điều 

4; Điều 5, Điều 6 và Điều 7 của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 

năm 2014 thực hiện hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. 

b) Thời gian hỗ trợ bảo hiểm đối với chủ tàu vay vốn đóng mới, nâng cấp 

tàu theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ 

được thực hiện trong suốt thời gian vay vốn hỗ trợ lãi suất (tối đa 11 năm đối 

với trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ hoặc nâng cấp tàu; tối đa 16 năm đối với 

đóng mới tàu vỏ thép hoặc vỏ vật liệu mới). 

 Như vậy, thời gian triển khai chính sách bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 

số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản 

của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về 

một số chính sách phát triển thủy sản vẫn còn hiệu lực thực hiện. 

Vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến để Sở Tài chính được biết./ 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, CCTS. 

                     KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

                 Nguyễn Văn Huân 
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