
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 1438 /VPUBND-KT Đồng Tháp, ngày 02 tháng 7 năm 2020 

V/v triển khai thực hiện chính 

sách bảo hiểm nông nghiệp trên 

địa bàn Tỉnh 

   

 

Kính gửi: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Tài chính; 

- Công ty Bảo Việt Đồng Tháp; 

- UBND huyện: Tháp Mười, Cao Lãnh, Lấp Vò. 

 

Xét Công văn số 1402/STC-QLNS ngày 19/6/2020 của Sở Tài chính về việc 

phối hợp triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh 

(văn bản gửi đơn vị thông qua phần mềm), Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện 

Nghĩa chỉ đạo: 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

chính, Công ty Bảo Việt Đồng Tháp tiếp tục triển khai thực hiện chính sách bảo 

hiểm nông nghiệp tại huyện Cao Lãnh, huyện Tháp Mười, huyện Lấp Vò theo Kế 

hoạch số 74/KH-SNN ngày 18/10/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tham mưu UBND 

Tỉnh văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn 

bản hướng dẫn quy trình công bố thiên tai, quy trình xác định thiên tai để địa 

phương tổ chức triển khai thực hiện và Quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

trong sản xuất nông nghiệp; thời gian thực hiện chậm nhất ngày 06/7/2020. 

3. Đề nghị Công ty Bảo Việt Đồng Tháp phối hợp cùng các địa phương triển 

khai theo hướng dẫn tại Công văn số 6141/BTC-QLBH ngày 26/5/2020 của Bộ 

Tài chính để người dân biết và tự nguyện tham gia chính sách. 

Văn phòng UBND Tỉnh thông báo đến đơn vị biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Như trên;  

- PCT/UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa; 

- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;   
- Lưu: VT, NC/KT. H.A (06 bản). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 
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