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Quảng Trị, ngày 09 tháng 12 năm 2019 

V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn 

xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực 

hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp 

 

Kính gửi:      Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) 

Thực hiện văn bản số 8901/BNN-KTHT ngày 27/11/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác 

nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp; Qua 

nghiên cứu, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị đóng góp ý kiến như sau: 

1.  Cơ bản thống nhất  với bố cụcc và nội dung của Dự thảo Tờ trình và Dự 

thảo Thông tư hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính 

sách bảo hiểm nông nghiệp; 

2.  Một số góp ý khác: 

TT Vị trí  Dự Thảo Ý kiến góp ý 

1 

Tại 

Điều 

3 

“Khi xảy ra bệnh động vật, dịch 

hại thực vật đủ điều kiện công bố 

dịch và thiên tai cần cảnh báo, dự 

báo thì việc công bố được thực 

hiện theo quy định hiện hành như 

sau:” 

Khi xảy ra dịch bệnh động vật, 

dịch hại thực vật đủ điều kiện 

công bố dịch và thiên tai cần 

cảnh báo, dự báo thì việc công 

bố được thực hiện theo quy 

định hiện hành như sau 

2 

Tại 

khoản 

3, 

Điều 

3: 

Các văn bản công bố dịch và 

thiên tai cần cảnh báo, dự báo 

của cơ quan chức năng có thẩm 

quyền là căn cứ xác nhận nguyên 

nhân gây thiệt hại để thực hiện 

hợp đồng bảo hiểm giữa doanh 

nghiệp bảo hiểm và tổ chức, 

nông dân sản xuất nông nghiệp 

bị thiệt hại. 

Cần quy định cụ thể: “cơ quan 

chức năng có thẩm quyền” là 

cơ quan nào đối với dịch bệnh 

và thiên tai. 

 

3 
Tại 

điểm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất nông 

nghiệp thông báo cho Cán bộ 

Tổ chức, cá nhân sản xuất nông 

nghiệp thông báo cho Cán bộ 



a, 

khoản 

2, 

điều 4 

chuyên môn cấp xã đối với dịch 

bệnh động vật, sinh vật gây hại 

thực vật; Ban  Phòng chống thiên 

tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã 

đối với thiên tai (sau đây gọi tắt 

là Cán bộ chuyên môn cấp xã) 

như sau: 

chuyên môn cấp xã đối với 

dịch bệnh động vật, sinh vật 

gây hại thực vật; Ban Chỉ huy 

Phòng chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn cấp xã đối với 

thiên tai (sau đây gọi tắt là Cán 

bộ chuyên môn cấp xã) như 

sau: 

 Trên đây là ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác nhận thiên tai, 

dịch bệnh trong thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem 

xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lưu: VT, KHTCS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 


		2019-12-09T16:40:21+0700
	Việt Nam
	Trần Thanh Hiền<tranthanhhien@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2019-12-09T16:40:50+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




