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Các thông điệp chính

o

Bảo hiểm Rủi ro Khí hậu (CRI) được định nghĩa là “một giải pháp chuyển giao rủi
ro nhằm bảo vệ các cá nhân, doanh nghiệp và quốc gia khỏi các tác động chống
lại các tác động tiêu cực của các sự kiện thời tiết cực đoan đang trở nên thường
xuyên và nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu.

o

Việt Nam có mức độ rủi ro khí hậu cao và đứng thứ 6 trong thang Chỉ số Bảo
hiểm Khí hậu Toàn cầu 2020. Do đó mức tổn thất của Việt Nam có thể lên tới 9%
Tổng sản phẩm quốc nội.

o

Cần cung cấp một cách sáng tạo bảo hiểm rủi ro khí hậu cho nhiều nhóm – hộ
gia đình, doanh nghiệp nhỏ và vừa và cho chính phủ.

o

Có khoảng bảo vệ rất lớn trong các ngành nông nghiệp, các doanh nghiệp vi
mô, nhỏ và vừa, các hộ gia đình và người nghèo nói chung. Cụ thể, ngành
nông nghiệp chỉ đóng góp 15,3% GDP, nhưng lực lượng lao động chiếm hơn 40%
dân số (22 trong số 97 triệu người).

o

Các tác động dự kiến mà bảo hiểm rủi ro khí hậu có thể mang lại gồm: i) giảm
gánh nặng tài chính của chính phủ, ii) bảo vệ sinh kế của các hộ nghèo và iii) tăng
khả năng phục hồi của DNVMVVN, nông dân và ngư dân

o

Cần khuyến khích cả cơ quan nhà nước và khu vực tư nhân xây dựng Lộ trình
cho giai đoạn 2020-2022 để cơ cấu sự tham gia của các đơn vị này trong cả ba
xuất phát điểm chiến lược nhằm thúc đẩy nguồn cung CRI lâu dài:

o
o

Bồi dưỡng kiến thức về CRI (cho tất cả các bên liên quan)
Tích hợp CRI vào quy hoạch quốc gia và địa phương (cho các cơ quan Chính phủ
và tổ chức phát triển)
Hỗ trợ cung cấp dữ liệu về rủi ro và thiệt hại (với các cơ quan Chính phủ và các tổ
chức phát triển)

o
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Danh mục từ viết tắt
ADB

Ngân hàng Phát triển châu Á

BMZ

Bộ Kinh tế và Hợp tác Phát triển Đức

BHRRKH

Bảo hiểm Rủi ro Khí hậu

CDRFI

Tài chính rủi ro thiên tai và khí hậu

DNVMVVN

Doanh nghiệp Vi mô, vừa và nhỏ

DRI

Bảo hiểm rủi ro thiên tai

DRFI

Tài chính rủi ro thiên tai và khí hậu

DRM

Quản lý rủi ro thiên tai

DRR

Giảm nhẹ rủi ro thiên tai

GDP

Tổng sản phẩm quốc nội

GFDRR

Cơ sở toàn cầu về giảm thiểu và khắc phục thảm họa

GIZ

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức

GFiR

Cơ sở tài chính rủi ro toàn cầu

IAIS

Hiệp hội giám sát bảo hiểm quốc tế

INDC

Dự kiến đóng góp quốc gia tự quyết định

MARD

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thon

MCII

Sáng kiến Rủi ro Khí hậu Munich

MI

Bảo hiểm vi mô

NDPC

Phòng chống thiên tai (sử dụng trong khuôn khổ hệ thống luật Việt Nam, tương đồng với
thuật ngữ quản lý rủi ro thiên tai

NTF

Tổ công tác

RFPI Asia

Thúc đẩy khung pháp lý cho các thị trường bảo hiểm vì người nghèo tại châu Á

SME

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

UN

Liên Hợp quốc

USD

Đồng Đô – la Mỹ

VBARD

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

WBG

Ngân hàng thế giới
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1. Giới thiệu
1.1 Cơ sở lý luận về Bảo hiểm Rủi ro Khí hậu ở Việt Nam
Môi trường ngày càng nhạy cảm với khí hậu ở Việt Nam. Việt Nam thường xuyên bị ảnh
hưởng bởi thiên tai và theo Chỉ số rủi ro khí hậu năm 2020, quốc gia này đứng thứ 6 trong
số 10 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các sự kiện thời tiết khắc nghiệt trong giai
đoạn 20 năm từ 1999 – 2018 trên toàn thế giới. Ngân hàng Thế giới đã xếp hạng Việt Nam
là một trong năm quốc gia có khả năng bị ảnh hưởng nhất bởi biến đổi khí hậu, với bờ biển
dài 3.200 km xuyên qua 28 tỉnh, nơi có 70% dân số sinh sống và 50% trong đó là các trung
tâm đô thị lớn.1
Việt Nam phải đối mặt với mức độ rủi ro thiên tai cao, được xếp hạng 91 trong số 191 quốc
gia theo Chỉ số rủi ro INFORM năm 2019, đặc biệt là về mức độ phơi nhiễm. Việt Nam phải
đối mặt với tình trạng ngập lụt rất cao (đứng đầu cùng Bangladesh), gồm cả lũ sông, lũ quét
và lũ lụt ven biển. Tùy lộ trình phát thải, 6 đến 12 triệu người sẽ có khả năng bị ảnh hưởng
bởi lũ lụt ven biển vào năm 2070 - 2100 nếu không có hành động thích ứng hiệu quả. Biến
đổi khí hậu có khả năng làm tăng dân số bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, dự kiến sẽ dao động trong
khoảng 3 tới 9 triệu người vào năm 2035 – 2044 phụ thuộc vào lộ trình phát thải. Việt Nam
cũng có nguy cơ cao với bão nhiệt đới và các thiên tai đi kèm (thứ 8), và trong khi nguy cơ
hạn hán thấp hơn một chút (thứ 82), nhưng vẫn đáng kể như đợt hạn hán nghiêm trọng
trong giai đoạn 2015 – 2017. Các khu vực đồng bằng vùng thấp ven biển và ven sông của
Việt nam rất dễ tổn thương với mực nước biển dâng. Đóng góp quốc gia tự quyết định
(NDC) đã nêu bật tính dễ bị tổn thương trong nông nghiệp, nước, hệ sinh thái, y tế, các khu
vực đô thị và ngành năng lượng và các khu vực ven biển và các rủi ro khí hậu chính gồm lũ
quét, lụt, hạn hán, nhiệt độ tăng và nước biển dâng2. Các loại cây lương thực và hoa màu
chính dễ bị thiệt hại năng suất; và có nhiều yếu tố thúc đẩy sự gia tăng thiệt hại, trong đó có
xâm nhập mặn và sự chuyển đổi phạm vi sinh trưởng về mặt địa lý của các loại cây trồng.
Dự báo tổn thất và thiệt hại cho thấy một bức tranh đáng lo ngại. 3 Theo mô hình rủi ro
thảm họa do Ngân hàng Thế giới công bố năm 2016, tác động của biến đổi khí hậu sẽ tác
động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam, theo đó, hàng năm quốc gia này có khả năng chịu
thiệt hại vật chất khoảng 1,4 tỷ USD do lũ lụt, bão và động đất. Ngoài ra, trong 50 năm tới,
có 40% nguy cơ Việt Nam sẽ chịu thiệt hại hơn 6,7 tỷ USD từ bão, lũ lụt hoặc động đất.
Trong trường hợp xảy ra thiên tai lớn, đất nước này có thể chịu thiệt hại hơn 9% GDP. Các
tỉnh ở khu vực Bắc Trung Bộ có tỷ lệ nghèo cao hơn dễ phải đối mặt với thiệt hại kinh tế cao
hơn.
Tác động đa dạng của rủi ro khí hậu đối với các bên liên quan khác nhau. Quản lý rủi ro
khí hậu là chìa khóa cho sự phát triển bền vững, giúp hạn chế thiệt hại kinh tế và tránh đau
thương, do đó có thể thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng. Các phương tiện hiện có như hỗ trợ
cộng đồng và cứu trợ thiên tai có hạn chế khi thiên tai xảy ra thường xuyên, liên tiếp và
nghiêm trọng. Ngay cả khi thiên tai xảy ra ở quy mô nhỏ hơn cũng có thể có tác động tàn
phá đối với những người bị ảnh hưởng. Quản lý rủi ro khí hậu cần giải quyết các lĩnh vực xã
hội khác nhau. Các tác động và mức độ nghiêm trọng biến thiên trong từng lĩnh vực như
sau:
•

Khu vực công: Khi thiên tai xảy ra, chính phủ sẽ cần tập trung kinh phí cho các biện
pháp tức thời và tái thiết nhanh chóng, do đó sẽ ngân sách chính phủ sẽ trở nên hạn

https://www.gfdrr.org/en/vietnam
World Bank Group (WBG) and Asian Development Bank (ADB) Climate Risk Profile Vietnam. 2018
3 http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/11/15/financial-protection-strategy-necessary-to-improve-vietnams-resilience-tonatural-disasters
1
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•

•

hẹp và sách có thể sẽ không còn đủ cho các hạng mục quan trọng khác như giáo
dục. Thiên tai xảy ra liên tiếp sẽ gây sức ép đặc biệt lên ngân sách chính phủ.
Khu vực tư nhân có thu nhập thấp và trung bình bao gồm các doanh nghiệp vi
mô, nhỏ và vừa (DNVMVVN): các hộ gia đình có thu nhập thấp và DNVMVVN
thường quản lý rủi ro theo cách truyền thống bằng các tiếp cận các khoản vay thông
qua con đường chính thức hoặc không chính thức và sử dụng nguồn tiền dự trữ. Tuy
nhiên, DNVMVVN thường chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ thiên tai, chủ yếu là lũ lụt
và bão đến nỗi nhiều doanh nghiệp trong số đó không thể hoạt động trở lại sau đó.
Tài sản của họ có thể cạn kiệt và lợi nhuận của nhiều năm có thể bị cuốn trôi sau
thiên tai.
Các hộ gia đình thu nhập thấp và người nghèo: Người nghèo, người bị thiệt thòi
và bị cô lập thường chịu tác động từ rủi ro khí hậu nhiều nhất do họ thường làm việc
trong các ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất (nông nghiệp, ngư nghiệp và dịch vụ).
Thiên tai ảnh hưởng trực tiếp đến các nhóm này, trong khi họ lại là nhóm ít có khả
năng thích ứng nhất và ít khi nhận được sự bảo vệ chính thức để giảm thiệt hại kinh
tế. Ngoài ra, họ còn bị ảnh hưởng gián tiếp bởi các tác động sau thiên tai như lao
động nông nghiệp bị thất nghiệp, giá cả tăng do phải tăng nhập khẩu thực phẩm và
nông sản và giảm lượng lương thực thấp ở thị trường địa phương, có thể dẫn đến
lạm phát giá lương thực và nạn đói. Các khảo sát tại năm quốc gia châu Á cho thấy
90% các hộ gia đình nông thôn bị thiệt hại về người hoặc tài sản do lũ lụt và cần gấp
ba thời gian để phục hồi so với các hộ gia đình thành thị. Đồng thời, người nghèo dễ
bị tổn thương hơn và dễ bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi thiên tai, vì họ có xu hướng
định cư ở những khu vực dễ bị thiên tai, có nơi trú ẩn tạm bợ hơn và chi tiêu ít hơn
cho các biện pháp phòng ngừa.

Chiến lược đối phó là chưa đủ và một số có tác động tiêu cực. DNVMVVN và các nhóm
thu nhập thấp thường không được bảo hiểm, vì họ không thể trả phí bảo hiểm truyền thống,
các sản phẩm không phù hợp với điều kiện của họ hoặc họ không có thông tin. Sau thiên tai,
do thiếu khả năng chứng minh nguồn thu nhập chính thức hoặc thường xuyên, không có lịch
sử tín dụng, không có hoặc không thể chứng minh tài sản thế chấp, họ rất khó tiếp cận tài
chính. Do không có bảo hiểm hoặc một phương thức bảo vệ nào khác, họ không thể huy
động vốn để khôi phục sinh kế sau khi thiên tai lớn xảy ra. Vì vậy, người nghèo và các
doanh nghiệp vi mô, vừa và nhỏ bị ảnh hưởng phải có cách đối phó khác như đa dạng hóa
hoạt động, bán tài sản, giảm lượng thực phẩm tiêu thụ, bắt con cái bỏ học hoặc vay mượn.
Họ càng dễ nghèo hơn và khó phát triển sinh kế4. Ngay cả các phân khúc thu nhập trung
bình cũng phải đối mặt với những thách thức tương tự khi thiên tai xảy ra, và họ cũng dễ
phải chịu tổn thất tài chính đáng kể vì nhìn chung cũng rất khó tiếp cận với bảo hiểm.
Các bên liên quan dễ bị tổn thương thường khó tiếp cận bảo hiểm. Bảo hiểm chính
thức thường chỉ cho một số phân khúc. Khu vực công, các tập đoàn lớn thường có một số
chương trình bảo hiểm, bảo hiểm thương mại và dự trữ riêng, giúp giảm thiểu thiệt hại kinh
tế. Tuy nhiên, rất ít hộ gia đình và các DNVMVVN có khả năng tiếp cận bảo hiểm thiên tai.
Họ hầu như không được bảo hiểm bảo vệ. Tỉ lệ tiếp cận bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam
nói chung rất thấp, đặc biệt là bảo hiểm tổn thất tài sản và gián đoạn kinh doanh cho các
DNVMVVN, kể cả phân khúc thu nhập trung bình và thấp. Họ gặp nhiều rào cản lớn khi tiếp
cận bảo hiểm, do trình độ hiểu biết tài chính thấp, khả năng chi trả hạn chế, các sản phẩm
và kênh phân phối không đầy đủ.

https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/financing-for-climate-friendly/establishing-partnerships-to-advance-climate-riskinsurance-approaches
4
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1.2 Định nghĩa và tác động của Bảo hiểm Rủi ro Khí hậu
Bảo hiểm rủi ro khí hậu là “một giải pháp chuyển giao rủi ro nhằm bảo vệ các cá nhân,
doanh nghiệp và quốc gia chống lại các tác động tiêu cực của các sự kiện thời tiết khắc
nghiệt đang trở nên thường xuyên và nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu.”5 Khái niệm và
các thuật ngữ sử dụng CRI được trình bày sau đây:
o

Lý do đưa ra khái niệm BHRRKH là biến đổi khí hậu đang tạo ra những thảm họa tự
nhiên thường xuyên và nghiêm trọng hơn, có bằng chứng cho thấy không chỉ lũ lụt, hạn
hán mà các thiên tai khác như núi lửa phun trồng và động đất ngày càng trở nên thường
xuyên hơn do biến đổi khí hậu.6

o

BHRRKH tích hợp cách tiếp cận bảo hiểm bao trùm hơn. Phạm vi bao gồm cả bảo
hiểm vi mô, các lĩnh vực bảo hiểm như bảo hiểm nói chung hay bảo hiểm phi nhân thọ,
bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tài sản hoặc bảo hiểm gián đoạn kinh doanh cho các
lĩnh vực như nông nghiệp, ngư nghiệp hoặc thương mại và dịch vụ.

o

Ngoài thuật ngữ BHRRKH theo cách bao quát, cũng có một số thuật ngữ khác. Đôi
khi, sử dụng thuật ngữ “bảo hiểm rủi ro thiên tai” hoặc “bảo hiểm thời tiết cực đoan”, “bảo
hiểm chỉ số” cũng để chỉ các hình thức bảo hiểm này, đều chỉ ra các loại rủi ro được bảo
hiểm và hình thức bảo hiểm, thông qua việc sử dụng một chỉ số hoặc tham số như lượng
mưa để kích hoạt khoản thanh toán, thay vì sử dụng bằng chứng về tổn thất hoặc thiệt
hại.

Việc phổ biến BHRRKH sẽ đem lại nhiều tác động tích cực. Trong thập kỷ vừa qua,
phương pháp tiếp cận tài chính và quản lý rủi ro thiên tai và khí hậu (CDRFI – climate and
disaster risk financing and insurance) ngày càng cho thấy chưa tính đến các cơ chế bảo
hiểm. Các chính phủ trên toàn cầu đang nhận thức rõ hơn rằng, nhìn chung, việc cải thiện
khả năng tiếp cận BHRRKH có thể tác động tích cực đến năng lực kinh tế và xã hội của
chính phủ, doanh nghiệp và hộ gia đình khi đối phó với các cú sốc, từ đó cho phép các bên
liên quan công cộng và tư nhân cùng tham gia (xem hình 1):
Hình 11: Tác động của BHRRKH tại từng cấp
Tác động 1

Tác động 2

Tác động 3

Giảm gánh nặng tài khóa
cho chính phủ

Đảm bảo sinh kế cho
người nghèo

Khả năng chống chịu
của DN và nông dân

Nhằm giảm gánh nặng
tài chính sau thiên tai
cho chính phủ bằng cách
chuyển giao rủi ro thiên
tai, với cơ chế bảo hiểm
làm giảm chi tiêu ngân
sách, có quỹ tài trợ cho hỗ
trợ khẩn cấp, tái thiết
nhanh chóng và hỗ trợ bổ
sung cho các lĩnh vực
quan trọng

Nhằm đảm bảo phụ nữ,
người nghèo được bảo
hiểm và giữ lại tài sản và
đảm bảo sinh kế

Nhằm tăng khả năng
chống chịu của
DNVMVVN, nông dân và
các lĩnh vực khác, khi chi
trả bảo hiểm sau thiên tai
có thể giúp trả nợ, giữ lại
tài sản, bảo vệ sản xuất và
duy trì hoạt động sản xuất
kinh doanh

1.3 Mục tiêu và các chủ đề chính của Đề cương này
Bản Đề cương BHRRKH nhằm định hướng các bên liên quan trong khu vực công làm việc
trong các lĩnh vực chính sách có liên quan đến bảo hiểm như quản lý rủi ro thiên tai, thích
E. Väähänen, K. Nett, C. Costella, J. Mendler de Suarez, Policy Brief: Linking Climate risk insurance with shock-responsive social
protection (1-2019), InsuResilience GlobalPartnership, FAO and UN Environment and UN Climate Resilience Initiative
6 The study does not explore on the debate what types of catastrophes are clearly climate induced. For further reading see
https://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea54e/ch05.htm
5
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ứng với biến đổi khí hậu hoặc tài chính bao trùm và an sinh xã hội. Tài liệu này cũng định
hướng các bên liên quan trong khu vực tư nhân, như các công ty bảo hiểm, kênh phân phối
trong lĩnh vực tài chính và hơn thế nữa, các hiệp hội ngành công nghiệp, và các nhà cung
cấp dữ liệu và dịch vụ về khả năng tham gia tối ưu của họ trong việc thúc
đẩy BHRRKH.
“Các giải pháp tài chính
Tài liệu này mong muốn làm rõ thêm về BHRRKH và vạch ra các lĩnh
và bảo hiểm rủi ro thiên
vực ưu tiên trong tương lai trong hoạch định chính sách và định hướng
tai là một phần của
phương pháp quản lý rủi
chiến lược để thúc đẩy BHRRKH, đồng thời đảm bảo tính phù hợp với
ro thiên tai toàn diện, có
các nguyên tắc chính sách hiện hành và ưu tiên hoạch định chính sách.
thể giúp phát triển kinh tế
Cuối cùng, việc tham gia thiết kế chính sách và tham gia của khu vực tư
và giúp bảo vệ cuộc
nhân là chìa khóa và nên đi đôi với nhau.
Đề cương BHRRKH sẽ giải quyết các câu hỏi chủ chốt sau:
(1) Bảo hiểm rủi ro khí hậu là gì và làm thế nào để phù hợp với khung
quản lý rủi ro tích hợp?
(2) Các mô hình BHRRKH ở các cấp vĩ mô, trung mô và vi mô là gì?
(3) Có các phân khúc mục tiêu nào?

sống, sinh kế, kinh
doanh, cơ sở hạ tầng và
tài chính công bằng cách
tăng cường phòng chống
thiên tai, ứng phó nhanh
và phục hồi.”
InsuResilience Global
Partnership

(4) Có thể mong đợi tác động gì từ BHRRKH?
(5) Các bên liên quan nên có hoặc có thể đóng vai trò gì trong thúc đẩy
BHRRKH mở rộng?
(6) BHRRKH phù hợp với bối cảnh chính sách nào, có thể được tích hợp như thế nào và ở
đâu, và có thể mang lại gì?
(7) Các ưu tiên và hành đông trong ngắn hạn và trung hạn để thúc đẩy BHRRKH là gì?

2. Các Khái niệm chính trong Bảo hiểm Rủi ro khí hậu
2.1 Khung Quản lý Rủi ro tích hợp
Bảo hiểm là một phầm của cách tiếp cận tích hợp trong quản lý rủi ro thiên tai. Trong
cách tiếp cận tích hợp, xác định vai trò của BHRRKH trong mối quan hệ với mỗi bước trong
quản lý rủi ro thiên tai thông qua việc đánh giá rủi ro và xác định các lớp rủi ro khác nhau
(xem 2.2). Đáng chú ý là, các bên liên quan nên kết hợp bảo hiểm với các chiến lược để
quản lý rủi ro trước – sau thiên tai để giảm rủi ro và để giảm các tác động trước – sau thiên
tai. Điều này đặc biệt quan trọng nhằm xây dựng khả năng phục hồi cho người nghèo và
người dễ bị tổn thương.7
Phương pháp tích hợp bao gồm năm biện pháp sau:
1.

Các biện pháp phòng thiên tai và các rủi ro thiên tai

2.

Quản lý các rủi ro “giữ lại”

3.

Chuẩn bị cho các tác động thiên tai không tránh khỏi

4.

Ứng phó với thiên tai nhằm bảo vệ người và tài sản, giảm thiểu thiệt hại

5.

Tái thiết khu vực bị ảnh hưởng theo nguyên tắc “xây dựng lại tốt hơn” để phục hồi

Hình sau mô tả cách tiếp cận tích hợp để cải thiện khả năng phục hồi trong 5 hợp phần
của Quản lý Rủi ro Thiên tai (DRM). Vòng tròn bên ngoài biểu thị 5 biện pháp này (xem
Hình 2).8 Bảo hiểm được thể hiện như một công cụ chuyển giao rủi ro để chuyển giao rủi ro
The role of insurance in integrated disaster & climate risk management: Evidence and lessons learned, Report No. 22, October 1017
MCII, 2017
8 MCII, 2017
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giữ lại thông qua các công cụ tài chính trước – sau thiên tai, cuối cùng giúp cải thiện khả
năng sẵn sàng và tăng khả năng phục hồi sau thiên tai.
Hình 2: Chu trình quản lý rủi ro thiên tai tích hợp

Bảo hiểm

Bảng 1 trình bày một số biện pháp thực tế trong phương pháp tích hợp DRM.
Bảng 1: Một số ví dụ về các biện pháp trong năm lĩnh vực QLRRTT

Lĩnh vực QLRRTT

Biện pháp

1. Phòng ngừa

Các biện pháp thích ứng khí hậu dựa trên đánh giá chi tiết về tính dễ bị
tổn thương của các khu vực và rủi ro. Ví dụ, xây dựng đập, sử dụng các
sử dụng thiết bị khác hoặc các giống chịu hạn.

2. Quản lý rủi ro giữ
lại

Giữ lại và chuyển giao rủi ro giúp chính phủ và các nhóm dân cư có khả
năng thanh khoản nhanh chóng. Ví dụ chính là bảo hiểm giảm thiểu tác
động tài chính của các sự kiện liên quan đến thời tiết cho chính phủ hoặc
cho các chủ sở hữu đất nông nghiệp và các chủ thể nông nghiệp khác khi
xảy ra các sự kiện liên quan đến thời tiết.9

3. Chuẩn bị sẵn sàng
cho tác động của
thiên tai

Cải thiện nhận thức về rủi ro thông qua các công cụ truyền thông và quá
trình đối thoại, ví dụ, Hội nông dân chia sẻ thông tin về rủi ro và cơ chế
đối phó trong đó có bảo hiểm.

4. Ứng phó với thiên
tai

Cung cấp cứu trợ khẩn cấp cho người dân dưới nhiều hình thức tiền mặt,
khoản vay, thực phẩm và các đồ dung thiết yếu khác

5. Hoạt động phục
hồi để tái thiết

Tái thiết bao gồm xây dựng lại các con đường và các tòa nhà, xây dựng
các cơ sở hạ tầng có chất lượng tốt hơn, và có khả năng chống chịu lũ
lụt.

Phương thức tiếp cận quản lý rủi ro thiên tai toàn diện xem xét các lớp rủi ro khác
nhau tương ứng với các biện pháp giảm thiểu rủi ro và chuyển giao rủi ro. Khi sử dụng
các công cụ tài chính như bảo hiểm rủi ro khí hậu nên cân nhắc tới cường độ và tần suất
9

MCII, Lồng ghép bảo hiểm vào Quản lý Rủi ro Khí hậu, (GIZ, BMZ, ACRI and UNU-EHS) 2019
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của các sự kiện rủi ro, và nên kết hợp với các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro
khác khi cần thiết.
Hình 3 thể hiện cách tiếp cận “phân loại rủi ro”, với các sự kiện rủi ro xảy ra không thường
xuyên nhưng có mức độ nghiêm trọng từ trung bình đến cao, các cá nhân hoặc đơn vị hứng
chịu rủi ro (risk aggregators) có thể tự chi trả thông qua các giải pháp BHRRKH cấp vi mô và
trung mô. Trong khi đó, chính phủ sẽ chi trả các giải pháp BHRRKH cấp vĩ mô cho các sự
kiện rủi ro với tần suất rất thấp nhưng có mức độ nghiêm trọng rất cao và có phí bảo hiểm
cao.
Hình 3: Cách tiếp cận phân loại rủi ro
Bảo hiểm theo
nguyên tắc thị
trường, phí BH
được chi trả bởi
người được BH

Bảo hiểm do nhà
nước yêu cầu,
phí BH được nhà
nước hỗ trợ hoặc
chi trả

Nguồn: Hướng dẫn quản lý rủi ro nông nghiệp IFAD-PARM

2.2 Các cấp triển khai BHRRKH
Có thể cung cấp các giải pháp bảo hiểm rủi ro khí hậu ở cả ba cấp vĩ mô, trung mô và
vi mô. Có thể phân biệt mỗi cấp độ dựa trên phân loại chủ hợp đồng, có thể là chính phủ, cơ
quan cung cấp dịch vụ tài chính (ví dụ tổ chức tài chính vi mô), doanh nghiệp, hiệp hội hoặc
cá nhân. Bảng 2 trình bày ba cấp độ thực hiện BHRRKH.
Bảng 2: Tổng quan các giải pháp bảo hiểm khác nhau tại ba cấp

Mức độ và độ che
Chủ hợp đồng
phủ
BH
Bảo hiểm cấp vĩ mô (nhiều nước)
Nhà nước
• Bảo hiểm cho tài
sản của chính phủ
và cơ sở hạ tầng
• Được vận hành
thông qua hình thức
góp chung rủi ro
(risk – pool) theo
chủ đề cho một
nhóm các quốc gia
hoặc khu vực
• Bảo hiểm gián tiếp
Bảo hiểm cấp vĩ mô (quốc gia)

Người hưởng
lợi

Ví dụ

Nhà nước

Quỹ Bảo hiểm Rủi ro
Thiên tai Đông Nam Á
(SEADRIF) là một nền
tảng dịch vụ đầy đủ cung
cấp sản phẩm tài chính
thông qua nhóm rủi ro.
Giải pháp đầu tiên là
nhóm rủi ro thảm họa
khu vực cho rủi ro lũ lụt
tại Campuchia, Myanmar
và CHDNND Lào.
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• Bảo hiểm cho cá
nhân thông qua các
dịch vụ của chính
phủ
• Đi kèm với chương
trình bảo hiểm thiên
tai (ví dụ: thông qua
chương trình an
sinh xã hội hoặc
bảo hiểm nông
nghiệp)
• Bảo hiểm gián tiếp
Bảo hiểm cấp trung
• Bảo hiểm cho một
rủi ro tài chính của
tổ chức
• Bảo hiểm gián tiếp

Bảo hiểm cấp vi mô
• Bảo hiểm cho cá
nhân hoặc nhóm
• Bảo hiểm trực tiếp
• Phí bảo hiểm được
trợ cấp một phần
hoặc hoàn toàn

Chính phủ

Người nghèo và
người dễ bị tổn
thương

Chương trình hỗ trợ bảo
hiểm nông nghiệp của
chính phủ Việt Nam
(Nghị định 58/2018) cho
người nghèo, thông qua
việc hỗ trợ phí bảo hiểm
cho cây lúa, vật nuôi và
thủy sản

Đơn vị chấp
nhận rủi ro như
hiệp hội, hợp
tác xã, các tổ
chức tính dụng,
tổ chức Phi
chính phủ

Thành viên hoặc
cá nhân nhận
dịch vụ từ các tổ
chức/đơn vị nhận
rủi ro

Công ty Bảo hiểm Ngân
hàng Nông nghiệp
(ABIC) và Tổng công ty
Tái bảo hiểm Việt Nam
(VINARE) cung cấp danh
mục bảo hiểm năng suất
cho các nông dân sản
xuất quy mô nhỏ hiện
đang vay vốn của Ngân
hàng Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn
(NNPTNT)

Cá nhân

Cá nhân (ví dụ:
nông dân, tiểu
thương, ngư dân)
được nhận thanh
toán trực tiếp

Công ty Bảo hiểm Ngân
hàng Nông nghiệp có
chương trình bảo hiểm
năng suất dựa trên chỉ
số cho hơn khoảng
500,000 người được bảo
hiểm10.

Sự phù hợp của giải pháp BHRRKH phụ thuộc vào nhiều yếu tố, gồm 1) nhóm đối tượng
được hưởng lợi ích từ giải pháp (bảo hiểm), 2) đơn vị tiếp nhận rủi ro 3) nguồn thanh toán.
Chính phủ, tư nhân hoặc thị trường đều có thể đóng vai trò dẫn dắt các giải pháp này; trong
một số trường hợp, cần có sự kết hợp giữa quan hệ đối tác công-tư để phát triển và cung
cấp các giải pháp BHRRKH.

2.3 Các bên liên quan trong BHRRKH
Cần đưa cả các đơn vị công và tư tham gia vào quá trình phát triển và cung cấp
BHRRKH cho các nhóm khác hàng khác nhau. Có thể mô tả vai trò của các bên liên quan
như dưới đây:
Các bên liên quan trong khu vực công
• Phát triển chiến lược – Nhà nước nên thiết lập chiến lược tài chính và bảo hiểm rủi ro
thiên tai nhằm tăng khả năng phục hồi tài chính cho các cơ quan, các ngành và cộng
đồng chống lại hậu quả của thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra. Nên xây dựng chiến lược
10

Willis Towers Watson. DeRisk Insurance Diagnostic (Draft). 2019.
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này dựa trên các khung quản lý tài khóa quốc gia tổng quát và nên hài hòa với các chiến
lược quản lý và giảm nhẹ thiên tai có liên quan khác.
• Pháp lý – các nhà quản lý và giám sát tài chính có thể thúc đẩy bảo hiểm rủi ro khí hậu
bằng việc đặt ra các yêu cầu và thông số quy định nhằm tăng cường năng lực của các
công ty bảo hiểm trong nước, tiếp cận tái bảo hiểm quốc tế. Môi trường pháp lý phải có
lợi cho sản phẩm, kênh phân phối và mô hình kinh doanh sáng tạo và phải đảm bảo khả
năng vận hành của hoạt động bảo hiểm. Cũng cần có hệ thống giám sát và đánh giá hiệu
quả.
• Quản lý dữ liệu – Các cơ quan nhà nước cấp trung ương và địa phương có thể cung
cấp các thông tin về rủi ro thiên tai và khí hậu và quy trình phát triển sản phẩm của các
công ty bảo hiểm. Nhà nước cũng có thể làm rõ việc chia sẻ dữ liệu và các giao thức bảo
mật dữ liệu giữa các cơ quan và các bên liên quan bên ngoài. Cuối cùng, nhà nước có
thể đầu tư vào việc cung cấp dữ liệu và mã nguồn mở.
• Nâng cao nhận thức – tăng cường nhận thức bảo hiểm của các bên liên quan và đảm
bảo rằng các hoạt động được định hướng và đóng góp vào cho các chương trình tài
chính bao trùm và tăng cường kiến thức tài chính trên quy mô lớn hơn
Các bên liên quan khu vực tư nhân
• Phát triển và phân phối sản phẩm – các công ty bảo hiểm nên tham gia cùng các cơ
quan khác để cung cấp các giải pháp BHRRKH theo nhu cầu và lồng ghép vào các chiến
lược toàn diện về tài chính thiên tai và quản lý rủi ro của chính phủ. Nên xem xét việc đổi
mới sản phẩm, cân nhắc độ tin cậy của phạm vi bảo hiểm, khả năng chi trả phí, mức độ
phù hợp của sản phẩm với khách hàng
• Nâng cao nhận thức – Nên phối hợp với chính phủ và các cơ quan khác trong việc nâng
cao nhận thức bảo hiểm ngoài các hoạt động marketing sản phẩm
Các đơn vị hỗ trợ
• Các cơ quan hợp tác phát triển có thể hỗ trợ phát triển quan hệ đối tác, thúc đẩy chia
sẻ kiến thức và học hỏi
• Các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật và các cơ quan nghiên cứu có thể hỗ trợ cả chính
phủ và các công ty tổng hợp dữ liệu và thông tin thông qua nghiên cứu thị trường, đánh
giá rủi ro và khả năng dễ bị tổn thương, các kỹ thuật thu thập và phân tích số liệu
• Các tổ chức phi chính phủ có thể kết nối với các cộng đồng và người hưởng lợi tham
gia vào các chương trình của mình và vận động với các chương trình khác để thúc đẩy
bảo hiểm rủi ro khí hậu trong các can thiệp quản lý rủi ro rộng hơn.
2.4 Các nhóm mục tiêu của Bảo hiểm Rủi ro Khí hậu
Bảo hiểm rủi ro khí hậu đem lại lợi ích cho nhiều nhóm mục tiêu khác nhau về mức
thu nhập, địa điểm khu vực và nguồn sinh. Mỗi nhóm sẽ chịu tổn thất do thiên tai gây ra
khác nhau, vì thế sẽ có nhu cầu bảo hiểm rủi ro khí hậu riêng biệt (xem Hình 4). Nhóm có
kinh tế khá và các doanh nghiệp lớn có thể có phương tiện tài chính để vượt qua thiên tai
trong khi nhóm người nghèo phải dựa vào các chương trình an sinh xã hội do chính phủ hỗ
trợ. Nhưng phần lớn nhóm người nghèo có thu nhập thấp có rất ít khả năng có bảo vệ tài
chính và cần BHRRKH để ngăn chặn khả năng rơi vào hoặc trượt sâu vào nghèo đói. Do đó
nhóm mục tiêu đầu tiên của BHRRKH là các hộ gia đình nghèo và dễ bị tổn thương và các
doanh nghiệp vi mô, vừa và nhỏ (DNVMVN).
Hình 4: Các phân khúc mục tiêu của BHRRKH
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Nhóm giàu:
Tập đoàn, người có thu nhập cao

Nhóm thu nhập trung bình và thấp: người không nghèo nhưng dễ bị tổn thương, người cận
nghèo
Nông dân, cơ sở kinh doanh nông nghiệp, các tác nhân trong chuỗi giá trị, các doanh nghiệp
vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ

BHRRKH cấp vĩ mô, trung
mô và vi mô

Nhóm nghèo nhất
Nông dân tự cung tự cấp, lao động trong ngành nông nghiệp, người không có đất,
người nghèo cùng cực

BHRRKH – Cấp vĩ mô

Mỗi phân khúc có nhận thức, khả năng chi trả và các thách thức về tiếp cận với BHRRKH
riêng biệt. Vì vậy, các công ty bảo hiểm, kênh phân phối và chính phủ sẽ phải tính đến các
thách thức về loại hình sản phẩm, khả năng chi trả, các kênh phân phối phù hợp, tính khả
dụng và khả năng tiếp cận thông tin BHRRKH.
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3. Bối cảnh Việt Nam
3.1 Bối cảnh chính sách BHRRKH tại Việt Nam
Các ưu tiên của chính sách và chiến lược công cho phép phát triển bảo hiểm rủi ro
khí hậu ở Việt Nam. Các chương trình và chiến lược quốc gia về thích ứng biến đổi khí
hậu, phát triển kinh tế xã hội và quản lý rủi ro thiên tai là nền tảng để các bên liên quan cùng
nhau làm việc về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm rủi ro thiên tai và khí hậu. Năm 2008,
chính phủ Việt Nam đã ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí
hậu (NTP-RCC) để đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và phát triển các biện pháp thích
ứng và giảm thiểu. Qua đó dẫn đến việc lồng ghép biến đổi khí hậu vào Chiến lược phát
triển kinh tế xã hội quốc gia (2011-2020) và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (2011-2015),
và các chính sách về giảm thiểu rủi ro thiên tai và quản lý vùng ven biển. Năm 2011, Chiến
lược biến đổi khí hậu quốc gia được ban hành, phác thảo các mục tiêu cho giai đoạn 20112015 và 2016-2050 và xác định các giải pháp biến đổi khí hậu quan trọng cho sự phát triển
của Việt Nam.
Ngoài ra, Luật phòng chống và giảm nhẹ thiên tai (2013) đưa ra hướng dẫn rõ ràng đầy đủ
về lập kế hoạch và lồng ghép phòng chống thiên tai, nguồn tài chính và cách thức điều phối
cho địa phương, các Bộ ban ngành và cấp trung ương, cũng như giao nhiệm vụ cho từng cơ
quan cụ thể, cách thức cụ thể chịu trách nhiệm lồng ghép phòng chống thiên tai vào kế
hoạch ngành, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch tổng thể. Ngoài việc có hướng
dẫn phân bổ tài chính từ ngân sách nhà nước, Luật cũng khuyến khích tài chính từ khu vực
tư nhân. Đến năm 2015, 100% các tỉnh Việt Nam đã có kế hoạch phòng chống thiên tai và
đã bắt tay vào thực hiện. Quỹ dự phòng (ở cả cấp trung ương và địa phương) đã được sử
dụng để cứu trợ sau thiên tai và các chi phí phục hồi. Hiện nay, 39/63 tỉnh thành đã thành
lập quỹ Phòng, chống thiên tai.
Giảm nhẹ rủi ro trước thiên tai là ưu tiên.11 Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã
chuyển dần từ cứu trợ và ứng phó sau thiên tai sang giảm nhẹ rủi ro trước thiên tai thông
qua các hoạt động chuẩn bị và tăng khả năng chống chịu. Năm 2007 chính phủ đã phê
duyệt Chiến lược Quốc gia về phòng chống, ứng phó và giảm nhẹ thiên tai tới năm 2020 và
năm 2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia và kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với Biến
đổi Khí hậu. Việc thiết lập cơ chế tài chính rủi ro để giảm nhẹ tác động của thiên tai nằm
trong ưu tiên của chính phủ. Nghị quyết 76/NQ-CP/2018 về Phòng, chống thiên tai cũng giao
trách nhiệm cho Bộ Tài chính trong việc xây dựng tài chính rủi ro thiên tai và bảo hiểm rủi ro
thiên tai. Cụ thể, Bộ Tài chính đã được giao nhiệm vụ xây dựng và tham mưu các quy định
về bảo hiểm thiên tai theo luật phòng chống thiên tai năm 2013, trong đó có các hướng dẫn
về nguồn tài chính mà các thành phố có thể sử dụng để trả phí bảo hiểm.
Chính sách Bảo hiểm rủi ro khí hậu ưu tiên chủ yếu cho ngành nông nghiệp. Chương
trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp quốc gia triển khai từ năm 2011 – 2013 đã thử nghiệm
quan hệ đối tác công – tư trong việc cung cấp bảo hiểm cho nông dân, phù hợp với chương
trình thúc đẩy thương mại tại khu vực nông thôn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn (Bộ NN&PTNT). Năm 2018, chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2018/ND-CP khuyến
khích bảo hiểm nông nghiệp và quy định hỗ trợ phí bảo hiểm cho các đối tượng.
Nhìn chung, BHRRKH giao thoa với nhiều lĩnh vực chính sách chính. Do đó, các cơ
quan liên quan cần có định hướng. Tại Việt Nam, BHRRKH giao với sáu lĩnh vực chính sách
lớn, ngoài ra có một số chính sách khác có vai trò nhất định trong việc phát triển BHRRKH

11

https://www.gfdrr.org/en/vietnam
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như phát triển nông thôn, giảm nghèo, giới và phát triển. Bảng 3 trình bày các lĩnh vực chính
sách, các công cụ chính và mối giao thoa với BHRRKH.

Bảng 3: BHRRKH trong sáu nhóm chính sách chính tại Việt Nam12
1.

N°

2.

3.

4.

5.

6.

Bối cảnh
chính sách

Quản lý và
giảm thiểu rủi
ro thiên tai

Thích ứng
biến đổi khí
hậu

Tài chính
bao trùm

Nông
nghiệp

Phát triển
nông thôn

An sinh
xã hội

Công cụ
chính sách
(ví dụ)

Luật
Chiến lược
Nghị quyết

Kế hoạch
Hành động
Đóng góp
Quốc gia tự
quyết định

Chiến lược
tài chính
bao trùm
quốc gia

Chiến lược
và luật
trong nông
nghiệp

Chiến lược
phát triển
nông thôn

Chương
trình phát
tiền mặt

Cách thức
kết hợp
với
BHRRKH

BHRRKH là
công cụ để
chuyển rủi ro
cho một bên
khác

BHRRKH là
công cụ để
cải thiện
thích ứng với
biến đổi khí
hậu

BHRRKH là
sản phẩm
bảo hiểm
phi nhân
thọ và là
một phần
của
chương
trình bảo
hiểm cho
mọi người

BHRRKH
giúp cải
thiện khả
năng phục
hồi của các
bên trong
chuỗi giá trị
nông
nghiệp

BHRRKH
cải thiện
khả năng
phục hồi
của các
doanh
nghiệp và
chuỗi giá trị

Có thể
thêm
phạm vi
bảo hiểm
rủi ro khí
hậu

Chủ đề
chính sách
xuyên suốt

Lập kế hoạch và phát triển - Phát triển DNVMVVN - Xóa đói giảm nghèo - An ninh
lương thực - Giới và phát triển

Để thúc đẩy BHRRKH toàn diện, cần gắn với các chính sách ưu tiên và phối hợp can
thiệp trong các lĩnh vực chính sách khác nhau. Cần phối hợp các chính sách khác nhau
khi xây dựng các giải pháp BHRRKH tích hợp phù hợp, đảm bảo sự tham gia hài hòa của
Nhà nước và các bên liên quan.
Bảng 4 chỉ ra các chính sách và công cụ pháp lý cụ thể có liên quan và có thể đóng góp vào
bảo hiểm rủi ro khí hậu.
Bảng 4: Các chính sách và căn cứ pháp lý liên quan đến BHRRKH
Lĩnh vực
chính sách
Công cụ

1

2

3

4

5

6

Quản lý và
giảm thiểu
rủi ro thiên
tai

Thích ứng
biến đổi khí
hậu

Tài chính
bao trùm

Nông nghiệp

Phát triển
nông thôn

An sinh
xã hội

Chiến lược
Chính sách
Luật

Luật Phòng
chống thiên
tai (2013)

Resolution

Nghị quyết
76/NQ-CP
2018

Chiến lược
Quốc gia về
Biến đổi khí
hậu (20162050)

Chính sách
thúc đẩy tín
dụng phát
triển nông
nghiệp và
khu vực
nông thôn
(Nghị định

Chính sách
khuyến khích
đầu tư vào
nông nghiệp
và khu vực
nông thôn:
(Nghị định
No.57/2018/N
Đ-CP);

Chương trình
Mục tiêu quốc
gia Nông thôn
mới (Nghị
quyết No.
100/2015/QH1
3);

Các chính
sách xã hội
được nêu
trong Nghị
quyết
15/2012

Plan

Kế hoạch
quản lý rủi ro

Đề cương này đã chọn ra sáu lĩnh vực chính sách để phù hợp với các bên tham gia trong BHRRKH – KIỂM
TRA LẠI
12
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Lĩnh vực
chính sách
Công cụ

1

2

3

4

5

6

Quản lý và
giảm thiểu
rủi ro thiên
tai

Thích ứng
biến đổi khí
hậu

Tài chính
bao trùm

Nông nghiệp

Phát triển
nông thôn

An sinh
xã hội

Funds

thiên tai cấp
tỉnh

No.55/2015/
NĐ-CP)

Quỹ dự
phòng tại
cấp trung
ương và
39/63 tỉnh

Chính sách
trợ giá sản
xuất và chi
phí giống /
giống cho
nông dân bị
thiên tai và
dịch bệnh
(Thông tư
No.02/2017/N
Đ-CP);
Chính sách
Bảo hiểm
nông nghiệp
(Nghị định
No.58/2018/N
Đ-CP)

3.2 Bối cảnh thị trường cho BHRRKH tại Việt Nam
Cung BHRRKH tại Việt Nam hiện còn tương đối hạn chế, được cung cấp bởi cả nhà
nước và khu vực tư nhân. Các giải pháp BHRRKH tập trung chính vào lĩnh vực nông
nghiệp thông qua Chương trình Bảo hiểm nông nghiệp quốc gia bắt đầu năm 2018.
Bảng 5 trình bày tổng quan một số giải pháp bảo hiểm rủi ro khí hậu tại Việt Nam ở cấp vĩ
mô, trung mô và vi mô.
Bảng 5. Ví dụ về các giải pháp BHRRKH tại Việt Nam
Cấp bảo
hiểm/Loại
Vĩ mô

Mô tả

Trung mô

Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) và Tổng công ty
Tái bảo hiểm Việt Nam (VINARE) cung cấp danh mục bảo hiểm

Năm 2011, Chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp quốc
gia (NAIPP) đã được triển khai (Quyết định 315/2011/QĐ-TTg)
thông qua mô hình Đối tác công tư (PPP) để hỗ trợ nông dân bằng
cách chủ động tham gia và bồi thường thiệt hại chính do thiên tai và
dịch bệnh. Từ năm 2011 đến 2013, NAIPP đã bảo hiểm lúa gạo,
chăn nuôi và thủy sản và tập trung vào các rủi ro sản xuất bao gồm
các dịch hại lớn vàthiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán, lạnh, sương giá và
sóng thần). Chương trình thí điểm NAIPP có 304.016 hộ gia đình
tham gia
Năm 2018, Chương trình Bảo hiểm Nông nghiệp Quốc gia (Nghị
quyết số 58, ngày 5 tháng 6 năm 2018) nêu rằng các hộ gia đình
nghèo sẽ được hỗ trợ tới 90% phí bảo hiểm nông nghiệp từ Chính
phủ, trong khi hộ cận nghèo, hợp tác xã bao gồm sử dụng các sáng
kiến trong trồng trọt và sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, công
nghệ cao và thân thiện với môi trường.sẽ nhận được hỗ trợ lên tới
20
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năng suất cho các nông dân sản xuất quy mô nhỏ hiện đang vay vốn
của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT)
Vi mô
Các chiến lược đối phó với các cú sốc do khí hậu gây ra vẫn chưa đủ và để lại khoảng
trống bảo vệ lớn cho bảo hiểm. Bảo hiểm chưa chạm tới các nhóm có thu nhập thấp, các
doanh nghiệp vi mô, vừa và nhỏ vì một số lý do: phí bảo hiểm cao, các sản phẩm không phù
hợp, kiến thức tài chính thấp, thiếu nguồn lực và phương tiện để đáp ứng yêu cầu của các
tổ chức tài chính chính thống. Do không có bảo hiểm hoặc các hình thức bảo vệ chính
thống khác, họ gặp khó khăn khi phục hồi sau thiên tai; buộc họ phải tìm cách xoay sở và
càng dễ rơi vào nghèo đói. Ngay cả các hộ có thu nhập trung bình cũng dễ rơi vào nghèo đói
vì khó tiếp cận với bảo hiểm để bảo vệ mình khỏi thiệt hại tài chính sau thiên tai.
3.3 Khu vực tác động và tiềm năng tiếp cận BHRRKH
Khi xem xét môi trường chính sách và các ưu tiên, các chương trình và sản phẩm bảo hiểm
của chính phủ và các công ty tại Việt Nam, có thể cân nhắc một số cơ hội để phát triển bảo
hiểm rủi ro thiên tai. Dựa trên các lĩnh vực tác động đã nêu ở Chương 1, có một số ví dụ về
mức độ phù hợp và tiềm năng triển khai của cả nhà nước và khu vực tư nhân trong nước.
Tác động 1
Giảm gánh nặng tài
khóa cho nhà nước

Chính phủ có thể mua bảo
hiểm cấp vĩ mô và tham gia
vào Quỹ Bảo hiểm rủi ro thiên
tai Đông Nam Á SEADRIF để
giảm rủi ro thiên tai.

Tác động 2

Chính phủ có thể tham gia
chương trình vĩ mô bằng việc
Bảo vệ sinh kế cho
đưa thêm bảo hiểm vào
người nghèo
chương trình bảo trợ xã hội
hay thêm bảo hiểm thiên tai vào chương trình cho người
nghèo. Chính phủ có thể đưa ra khung quy định rõ ràng để phát triển các chương trình
BHRRKH vi mô và trung mô để khuyến khích các công ty.
Tác động 3
Khả năng chống chịu
của DNVMVVN, nông dân

và ngư dân

Các công ty bảo hiểm có thể
phát triển sản phẩm và đối tác
với các kênh phân phối như các
tổ chức tài chính hoặc tín dụng.

Các đơn vị tiếp nhận rủi ro phi lợi nhuận như Hợp tác xã có thể mua bảo hiểm cấp trung
cho thành viên của mình.
Chính phủ có thể khuyến khích khu vực tư nhân phát triển các chương trình BHRRKH vi mô
trong nông nghiệp thông qua việc đưa ra các quy định và cải thiện cung cấp dữ liệu.
Chính phủ có thể khuyến khích các tổ chức phát triển quốc tế thúc đẩy các tổ chức tín
dụng vi mô mua bảo hiểm vi mô hoặc trung mô cho người vay vốn và danh mục cho vay
của mình.
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4. Khuyến nghị điểm khởi đầu để phát triển BHRRKH
Bảo hiểm rủi ro khí hậu là một phần vẫn đang hoàn thiện của khung quản lý rủi ro toàn diện
và cần các bên liên quan có các sáng kiến chung như đã nêu trong Chương 2. Do các điều
kiện phức tạp, các bên liên quan nên xem xét cẩn thận và nghiên cứu một số điểm xuất phát
để lập kế hoạch và thực hiện một số giải pháp BHRRKH.

Điểm xuất phát 1 – Tăng cường kiến thức về BHRRKH (cho các bên)
Tăng cường kiến thức và hiểu biết về BHRRKH là chiến lược lâu dài cần được đưa vào các
chương trình nâng cao năng lực và chia sẻ thông tin sẵn có và đang lên kế hoạch. Ví dụ
như:
a.

Triển khai các hoạt động chia sẻ kiến thức tại cấp trung ương và địa phương cả nhà nước và khu vực tư nhân cần tổng hợp và có các hoạt động chia sẻ kiến thức
về BHRRKH

b.

Tạo điều kiện tham gia vào các diễn đàn khu vực để học hỏi kinh nghiệm từ các
quốc gia khác – một số ví dụ về các diễn đàn khu vực có nội dung BHRRKH gồm
Diễn đàn Thích ứng Biến đổi khí hậu khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Ngân hàng
Phát triển châu Á và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc) và diễn đàn song
phương đối thoại công tư về bảo hiểm bao trùm (GIZ).

c.

Thiết kế một nền tảng trực tuyến đăng tải các thông tin về BHRRKH

d.

Xác định, phát triển và phổ biến thông tin về các thực hành tốt tại các nước khác –
ví dụ như Sáng kiến Tiếp cận Bảo hiểm Initiative (A2ii), InsuResilience Global
Partnership (IGP), Mạng lưới Bảo hiểm vi mô (MiN) và diễn đàn song phương đối
thoại công tư về bảo hiểm bao trùm.

Điểm xuất phát 2 – Tích hợp BHRRKH vào kế hoạch trung ương và địa phương
(với Chính phủ và các tổ chức phát triển) Lộ trình BHRRKH nên được lồng vào
quá trình lập kế hoạch và ngân sách, cũng như nên xem xét các cơ hội tích hợp,
thông qua một số ví dụ sau:
a.

Xây dựng khung chính sách để hướng dẫn các cơ quan trung ương và địa phương
tích hợp BHRRKH vào các chiến lược và kế hoạch tương ứng

b.

Vận động chính sách và nâng cao năng lực cho cán bộ ban ngành địa phương để
tích hợp BHRRKH vào kế hoạch địa phương

c.

Hợp tác xử lý dữ liệu đánh giá rủi ro và mô hình hóa nhu cầu, ví dụ như giám sát
việc triển khai Chương trình Bảo hiểm Nông nghiệp quốc gia

d.

Tích hợp BHRRKH vào các dự án hỗ trợ về phát triển DNVMVVN, sinh kế, nông nghiệp
và an sinh xã hội

Điểm xuất phát 3 – Hỗ trợ cung cấp dữ liệu (đối với Chính phủ và các tổ chức
phát triển)
Phát triển cơ sở dữ liệu thông tin rủi ro khí hậu sẵn có và mới để hỗ trợ đánh giá rủi
ro và phát triển sản phẩm, đánh giá thiệt hại và hỗ trợ bồi thường.
Chính phủ cần thông tin về rủi ro trước và sau thiên tai như các mối nguy, tính dễ bị tổn
thương, phơi nhiễm, tổn thất và thiệt hại để chuẩn bị, giám sát và đánh giá các biện pháp
giảm thiểu và quản lý rủi ro. Hơn nữa, việc phát triển sản phẩm bảo hiểm rủi ro khí hậu cũng
cần thông tin đầu vào nhằm đảm bảo các giải pháp được phát triển phù hợp với nhu cầu, rủi
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ro và nhu cầu phục hồi của các cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp. Có thể kể tới một số
cơ sở dữ liệu toàn cầu như EM-DATcủa Trung tâm dịch bênh thiên tai (CRED), Sigma
củaSwiss Re và NatCatSERVICE của Munich Re.

Điểm xuất phát 4 – Phát triển Lộ trình Bảo hiểm rủi ro khí hậu nhiều bên
Bước tiếp theo là phát triển Lộ trình BHRRKH nhiều bên tham gia để lập kế hoạch và triển
khai các xuất phát điểm này, tùy từng bên liên quan và xuyên suốt cả ba cấp độ (vĩ mô,
trung mô, vi mô). Lộ trình đơn giản hóa được thể hiện dưới đây để phân tích bối cảnh và xác
định khoảng trống nhằm đáp ứng và phù hợp với các sáng kiến và ưu tiên sẵn có của chính
phủ và khu vực tư nhân, ví dụ, Chương trình bảo hiểm nông nghiệp quốc gia.
Bảng 5. Mẫu lộ trình BHRRKH
Các bên liên
quan
Bảo hiểm
cấp vĩ mô

Xác định cơ quan
nhà nước cụ thể
Xác định các bên
liên quan

Bảo hiểm
cấp trung
mô

Xác định bên tiếp
nhận rủi ro
Xác định các bên
liên quan

Bảo hiểm
cấp vi mô

Xác định bên
cung cấp bảo
hiểm
Xác định kênh
phân phối
Xác định các bên
liên quan khác

Chương
trình liên
quan

Các hoạt
động chính

Khung
thời gian

Các kết quả
mong đợi
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