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Nông nghiệp là ngành sản xuất quan trọng ở Việt Nam. Tuy nhiên sản xuất nông nghiệp ở
nước ta lại thường xuyên phải đối mặt với rất nhiều rủi ro do thiên tai, bệnh dịch gây ra. Vì vậy,
nhận thức được tầm quan trọng của bảo hiểm nông nghiệp đối với ngành sản xuất nông nghiệp
nói riêng, đối với nền kinh tế nói chung, tháng 03/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết
định sô 315/QĐ-TTg về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 20112013. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm thực hiện Quyết định, việc triển khai thí điểm bảo hiểm nông
nghiệp đạt được kết quả rất khiêm tốn. Bài viết này tập trung phân tích tình hình triển khai thí
điểm bảo hiểm nông nghiệp sau hơn 1 năm thực hiện Quyết định 315, từ đó đưa ra một số ý kiến
đề xuất để việc triển khai bảo hiểm nông nghiệp ở nước ta đạt được kết quả như mong đợi.
Từ khóa: Bảo hiểm nông nghiệp, Quyết định 315/QĐ-TTg, Bảo hiểm nông nghiệp thí điểm
giai đoạn 2011-2013.
1. Sự ra đời của Quyết định 315/QĐ-TTg
tháng 03/2011
Việt Nam là một nước sản xuất nông nghiệp nằm
trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nắng lắm mưa
nhiều, có nhiều yếu tố thuận lợi cho sản xuất nông
nghiệp: hệ thống sông ngòi chằng chịt, 1/4 diện tích
là đất phù sa phù hợp cho việc trồng lúa nước; 3/4
tổng diện tích là đất ferarit thích hợp cho trồng cây
công nghiệp như cà phê, cao su; đường bờ biển dài
hơn 3.000 km rất thuận thuận lợi cho việc nuôi
trồng thủy hải sản. Sau hơn 20 năm đổi mới, sản
xuất nông nghiệp nước ta đã có những bước tiến
vượt bậc: tốc độ tăng trưởng ổn định từ 4%5%/năm, mức đóng góp của ngành vào GDP khoảng
20%. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam
lại thường xuyên phải đối mặt với rất nhiều rủi ro do
thiên tai bệnh dịch gây ra. Theo báo cáo về chỉ số rủi
ro khí hậu toàn cầu 2010 do tổ chức Germanwatch
công bố, Việt Nam là một trong bốn nước chịu ảnh
hưởng lớn nhất của hiện tượng khí hậu cực đoan
trong hai thập kỷ trở lại đây và đứng thứ ba nếu tính
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riêng năm 2008. Bình quân mỗi năm ở nước ta,
thiên tai cướp đi mạng sống của gần 500 người, thiệt
hại trên 1,5 tỷ USD.
Là một nước mà sản xuất nông nghiệp là chủ yếu,
rủi ro trong sản xuất nông nghiệp lại lớn có thể gây
ra những tác động lớn đến các mặt đời sống kinh tế
xã hội của đất nước. Vì vậy, việc triển khai và phát
triển bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) ở nước ta là
cần thiết.
Trên thực tế, BHNN ở nước ta được bắt đầu triển
khai từ năm 1982 tại hai huyện Nam Ninh và Vụ
Bản bởi Bảo Việt. Tuy nhiên, sau 18 năm thực hiện,
tính đến cuối năm 2010, kết quả triển khai BHNN ở
nước ta là quá khiêm tốn (Bảng 1). Doanh thu phí
BHNN năm 2010 chỉ đạt gần 2,5 tỷ đồng, chiếm
0,05% tổng doanh thu phí của ngành bảo hiểm phi
nhân thọ. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tỷ trọng
tham gia BHNN ở nước ta rất thấp: chỉ khoảng 1%
tổng diện tích cây trồng, số vật nuôi được bảo hiểm.
Trước thực trạng “dậm chân tại chỗ” nếu không
muốn nói có lúc BHNN Việt Nam đứng trước nguy
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cơ chết yểu, nhận thức được tầm quan trọng của
BHNN trong việc góp phần ổn định và thúc đẩy
ngành sản xuất nông nghiệp nước nhà phát triển,
ngày 01/03/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 315/2011/QĐ-TTg về việc thực hiện
thí điểm BHNN giai đoạn 2011-2013 tại 21 tỉnh,
thành phố trong phạm vi cả nước.
Theo Quyết định 315, nội dung quan trọng được
đề cập là Nhà nước sẽ hỗ trợ phí bảo hiểm cho
người nông dân khi tham gia BHNN, hỗ trợ chi phí
quản lý và tái bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm,
đây là điều mà Việt Nam chưa từng thực hiện trước
đó, sự hỗ trợ tài chính của Nhà nước đối với BHNN
được thực hiện cả ở cấp Trung ương và cấp địa
phương. Cụ thể: Nhà nước hỗ trợ 100% phí bảo
hiểm đối với hộ nghèo, 80% đối với hộ cận nghèo,
60% đối với hộ không thuộc diện nghèo hay cận
nghèo, và 60% đối với các tổ chức sản xuất nông
nghiệp. Ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ 100% đối
với các tỉnh nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung
ương; hỗ trợ 50% cho các tỉnh, thành phố có tỷ lệ
điều tiết về ngân sách trung ương dưới 50%, ngân
sách địa phương tự đảm bảo 50% còn lại; đối với
các tỉnh, thành phố còn lại, ngân sách địa phương tự
đảm bảo toàn bộ. Việc hỗ trợ phí bảo hiểm được
thực hiện thông qua doanh nghiệp bảo hiểm, khi
doanh nghiệp bảo hiểm cấp đơn và thu phí theo hợp
đồng bảo hiểm.
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Như vậy, với việc hỗ trợ kinh phí cho người nông
dân khi tham gia bảo hiểm, hỗ trợ chi phí quản lý và
tái bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm, Chính phủ
mong muốn sẽ đẩy mạnh phát triển BHNN, thu hút
người nông dân tham gia bảo hiểm, góp phần ổn
định và phát triển ngành sản xuất nông nghiệp nước
nhà nói riêng, an sinh xã hội cho nông thôn Việt
Nam nói chung.
2. Kết quả triển khai BHNN ở Việt Nam sau
hơn một năm thực hiện Quyết định 315/QĐ-TTg
Sau hơn một năm triển khai thực hiện thí điểm
BHNN theo Quyết định 315, tính đến tháng
10/2012, BHNN đã được tiến hành thực hiện tại 21
tỉnh, thành phố với 135.916 hộ dân đã tham gia ký
kết hợp đồng, trong đó có 85% là số hộ nghèo; tổng
giá trị bảo hiểm cây trồng, vật nuôi, thủy hải sản là
trên 2005 tỷ đồng; phí bảo hiểm gần 127 tỷ đồng;
tổng số tiền bồi thường trên 35 tỷ đồng. Hiện tại
theo chỉ định của Bộ Tài chính, có hai doanh nghiệp
bảo hiểm tham gia triển khai thí điểm BHNN là Bảo
Việt và Bảo Minh. Kết quả triển khai của hai doanh
nghiệp này tính đến tháng 10/2012 được thể hiện ở
Bảng 2.
Như vậy, so với năm 2010 trước khi triển khai thí
điểm BHNN theo Quyết định 315, tình hình thực
hiện BHNN đã có nhiều thay đổi khả quan. Năm
2010 doanh thu phí BHNN toàn thị trường chỉ đạt
2,45 tỷ, thì đến tháng 10/2012 sau hơn một năm
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triển khai thí điểm, con số này là gần 127 tỷ đồng.
Cây lúa đã được Bảo Việt và Bảo Minh tiến hành
bảo hiểm lại bên cạnh bảo hiểm cho gia súc, gia cầm
và diện tích nuôi trồng thủy hải sản. Trước đó các
doanh nghiệp đã phải dừng việc bảo hiểm cho cây
lúa do không có lãi và người nông dân cũng không
mặn mà tham gia do không được Nhà nước hỗ trợ
phí bảo hiểm. Tỷ lệ bồi thường của nghiệp vụ cũng
rất khả quan: Bảo Việt là 21,43%, Bảo Minh là
49,77%, và chung cho cả hai doanh nghiệp là
27,91%. Những con số này cho thấy cả về phía
người nông dân và doanh nghiệp đã bắt đầu có tiếng
chung khi mà việc triển khai BHNN có sự hỗ trợ về
kinh phí từ phía Nhà nước.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển
khai thí điểm BHNN sau hơn 1 năm cũng đang bộc
lộ một số mặt hạn chế:
- Số lượng hộ nông dân biết đến BHNN và tham
gia BHNN còn ít so với tiềm năng. Theo ước tính
của Bộ Tài chính, mới có khoảng 3% số hộ thuộc
đối tượng tham gia BHNN. Ngay cả đối tượng là
người nghèo được Nhà nước hỗ trợ 100% phí bảo
hiểm nhưng cũng mới chỉ có 85% số hộ tham gia.
- Diện tích cây trồng, diện tích nuôi trồng thủy
hải sản, số đầu gia súc gia cầm tham gia bảo hiểm
còn ít: 24.792 ha lúa, 1.247.828 ha nuôi trồng thủy
hải sản, 167.733 đầu gia súc, gia cầm. Kết quả này
quá hạn chế so với tiềm năng của ngành sản xuất
nông nghiệp nước ta.
- Các doanh nghiệp bảo hiểm chưa mặn mà với
việc triển khai BHNN. Đến nay, ngoài Bảo Việt và
Bảo Minh được chỉ định là triển khai BHNN, còn
chưa có doanh nghiệp nào khác đăng ký tham gia.
Những hạn chế trên là xuất phát từ một số nguyên
nhân chủ yếu sau:
- Với tập quán sản xuất theo kinh nghiệm, nhận
thức trước các rủi ro cũng như quản trị rủi ro còn rất
thấp nên người nông dân Việt Nam chưa có thói
quen, chưa có hiểu biết để tham gia bảo hiểm. Ngoài
ra, do thu nhập còn hạn chế nên người nông dân
cũng chưa có đủ điều kiện tài chính tham gia bảo
hiểm. Điều đó lý giải tại sao khi thực hiện thí điểm
chủ yếu các hộ nghèo được hỗ trợ 100% phí bảo
hiểm tham gia BHNN.
- Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam còn manh
mún và phân tán. Do vậy, các doanh nghiệp bảo
hiểm rất khó khăn trong việc triển khai do chi phí ký
kết hợp đồng, chi phí quản lý rủi ro lớn, đó là chưa
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kể rủi ro trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta lớn,
khi có rủi ro xảy ra số tiền bồi thường nhiều. Chính
vì vậy, các doanh nghiệp bảo hiểm có tâm lý ngại
triển khai loại hình bảo hiểm này, ưu tiên tập trung
kinh doanh cho các nghiệp vụ bảo hiểm khác như
bảo hiểm tài sản, bảo hiểm sức khỏe có hiệu quả
kinh doanh cao hơn.
- Thị trường nhận tái bảo hiểm trong nước cho
BHNN chưa phát triển. Hiện mới chỉ có Vinare
nhận tái cho Bảo Việt và Bảo Minh. Trong khi đó
các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài lại không
mặn mà với loại hình bảo hiểm này do mức độ rủi
ro cao.
Vì vậy, trong thời gian tới, còn một năm nữa tiếp
tục triển khai BHNN theo Quyết định 315, cũng như
sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm này, để việc triển
khai BHNN ở nước ta thành công cần phải có những
giải pháp đồng bộ cả ở tầm vĩ mô và vi mô để tìm
ra tiếng nói chung từ phía người nông dân đến
doanh nghiệp bảo hiểm và Nhà nước.
3. Một số ý kiến đề xuất
Dựa trên những nghiên cứu về kết quả ban đầu
triển khai thí điểm BHNN theo Quyết định 315, để
BHNN có thể mở rộng và phát triển trong thời gian
tới, bài viết xin đưa ra một số ý kiến đề xuất sau:
- Chính phủ cần thay đổi khung hỗ trợ phí bảo
hiểm cho các hộ không thuộc diện nghèo và cận
nghèo. Do nhóm đối tượng này phải tự chịu tới 40%
phí bảo hiểm phải đóng trong khi thu nhập của họ
còn thấp đã không khuyến khích họ tham gia bảo
hiểm. Mức hỗ trợ có thể xem xét tăng từ 60% như
hiện tại lên 90% cho các hộ cận nghèo và 70%- 80%
cho các hộ thuộc đối tượng không nghèo hoặc cận
nghèo còn lại.
- Thay vì hỗ trợ phí bảo hiểm thông qua cán bộ
quản lý ngân sách tỉnh, có thể gây khó khăn cho việc
duyệt chi phí hỗ trợ, hoặc bị thất thoát gây lãng phí
ngân sách, Chính phủ có thể hỗ trợ trực tiếp cho
người nông dân hoặc doanh nghiệp bảo hiểm thông
qua số hợp đồng bảo hiểm được ký kết.
- Cần quy định bắt buộc các hộ nông dân khi vay
vốn của Nhà nước để sản xuất phải mua bảo hiểm
cho vật nuôi, cây trồng tại các doanh nghiệp bảo
hiểm đã được chỉ định nhằm bảo vệ cho chính mình
và bảo vệ cho nguồn vốn của Nhà nước.
- Theo kinh nghiệm của các nước, Bộ Tài chính
cần xây dựng một cơ chế để Nhà nước đóng vai trò
là nhà bảo hiểm cuối cùng bảo vệ cho người nông
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đầu để nghiên cứu các chỉ số nên các doanh nghiệp
bảo hiểm cần có sự hỗ trợ từ phía Nhà nước.

dân và các doanh nghiệp bảo hiểm (hay Nhà nước
chính là nhà nhận tái bảo hiểm cuối cùng). Có như
vậy mới khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm
nhận tái bảo hiểm cũng như triển khai BHNN mà
không lo lắng sợ bị lỗ nhiều hoặc thậm chí là phá
sản khi rủi ro trong nông nghiệp xảy ra trên diện
rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng.

- Các doanh nghiệp bảo hiểm cần chủ động hơn
nữa trong việc triển khai BHNN. Thiết lập hệ thống
mạng lưới phân phối sản phẩm đa dạng và hiệu quả,
đặc biệt trong việc sử dụng các tổ chức đoàn thể như
Hội nông dân, Hội phụ nữ tại các địa phương để tiết
kiệm chi phí. Thông qua Hiệp hội bảo hiểm và Hội
nông dân cùng các tổ chức đoàn thể khác làm tốt
công tác thông tin tuyên truyền cho người nông dân
về bảo hiểm nói chung cũng như BHNN nói
riêng.

- Có cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp bảo
hiểm nghiên cứu loại hình bảo hiểm mới- bảo hiểm
theo chỉ số trong BHNN. Đây sẽ là loại hình bảo
hiểm hỗ trợ, bổ sung cho phương pháp bảo hiểm
truyền thống lâu nay vẫn triển khai. Tuy nhiên, để
triển khai được đòi hỏi phải mất nhiều chi phí ban
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