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 V/v triển khai chính sách hỗ trợ 

bảo hiểm nông nghiệp  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mỹ Lộc, ngày          tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 212/UBND-VP6 

ngày 30/5/2022 về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông 

nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo 

triển khai một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ 

về bảo hiểm nông nghiệp và Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg ngày 9/5/2022 của 

Thủ tướng chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. 

2. Rà soát, đăng ký địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cây 

trồng (cây lúa) và vật nuôi (lợn). 

3. Tổng hợp khái toán kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cho cây 

trồng, vật nuôi năm 2022. Danh sách đăng ký địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm 

nông nghiệp đối với cây trồng (cây lúa), vật nuôi (lợn) và  khái  toán  kinh  phí xin 

gửi về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT)  trước ngày 29/6/2022 để 

tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm 

nông nghiệp (sau ngày 29/6/2022 đơn vị nào không gửi danh sách đăng ký hỗ trợ 

coi như không có nhu cầu đăng ký). 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Lê Quang Huy 
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