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UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:             /QĐ-UBND 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         
   

Vĩnh Phúc, ngày          tháng        năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp 

 đối với trâu, bò theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018  

của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp. 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo 

hiểm nông nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp; 

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số        

1008/SNN&PTNT-CNTY ngày 10/6/2020, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông 

nghiệp đối với trâu, bò theo Nghị định số  58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của 

Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp (có phụ lục danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao UBND cấp huyện: 

a) Chỉ đạo UBND cấp xã:  

- Thực hiện niêm yết công khai danh sách tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng 

được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với trâu, bò sau khi được UBND tỉnh 

phê duyệt tại trụ sở UBND cấp xã, thông báo trên hệ thống thông tin, truyền thông 

của xã và sao gửi cho tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm 

nông nghiệp nếu có yêu cầu. 

- Định kỳ hàng quý thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt đối tượng 

được hỗ trợ trong trường hợp có đề nghị phê duyệt mới của các tổ chức, cá nhân 

chăn nuôi trâu, bò; đồng thời thực hiện rà soát, điều chỉnh danh sách đối tượng 

được hỗ trợ đã được phê duyệt; lập danh sách, báo cáo UBND cấp huyện. 

b) Căn cứ báo cáo của UBND cấp xã, thực hiện thẩm định, tổng hợp danh sách 

tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng hỗ trợ gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT. 
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2. Sở Nông nghiệp & PTNT: Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp, đề 

xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung các vấn đề phát sinh trong quá trình 

triển khai, thực hiện. 

3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Công ty 

Bảo việt Vĩnh phúc lập dự toán, bố trí nguồn kinh phí thực hiện, báo cáo UBND 

tỉnh xem xét, quyết định. 

4. Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc: Chủ động tiếp nhận yêu cầu bảo hiểm, thực 

hiện ký kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và báo cáo kết 

quả thực hiện theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp 

huyện; Giám đốc Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp&PTNT; 

- TTTU, TTHĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- NHNN chi nhánh tỉnh VP; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo tỉnh; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh; 

 Cổng TT-GTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, NN2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

 

  Nguyễn Văn Khước 
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