KHÓA TẬP HUẤN
Cẩm nang bảo hiểm rủi ro thiên tai cho DNNVV ở Việt Nam
Thời gian: 07-08/12/2016
Địa điểm: Tòa nhà Bộ Kế hoạch Đầu tư, Tôn Thất Thuyết, Hà Nội
1. Bối cảnh
Thảm họa thiên tai (NatCats) gây ra tổn thất to lớn đối với nền kinh tế của Việt
Nam. Các nghiên cứu chỉ ra rằng mỗi năm Việt Nam mất ít nhất 1% GDP tính
từ năm 1989 đến 2008 do thảm họa thiên tai. Trong tương lai sự thâm hụt này
có thể tăng lên khi mà các trung tâm phát triển kinh tế tập trung ở những khu
vực chuyên biệt.
Tại Việt Nam, phần lớn các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (DNNVV) trong các
lĩnh vực công nghiệp, chiếm hơn 90% trên tổng số doanh nghiệp, với số lượng
nhân công chiếm khoảng 80% dân số Việt Nam và đóng góp trên 40% GDP.
Một cuộc khảo sát năm 2011 đã chỉ ra rằng các DNNVV không có kế hoạch
phòng ngừa thiên tai. Vì vậy 85% DNNVV đã bị ảnh hưởng do bão theo mùa,
45% bị ảnh hưởng do lũ lụt và 12% bị ảnh hưởng do lốc xoáy, gây ra mất mát
nghiêm trọng cho hơn 60% DNNVV. Ngoài ra nó còn khiến cho 5% DNNVV
không thể hoạt động, đã đóng cửa và phải chuyển sang lĩnh vực kinh doanh
khác; 30% DNNVV không thể kinh doanh trong một thời gian dài và 43%
DNNVV thì bị tổn thất nhẹ.
Chương trình Phát triển Khung Pháp lý về Thị trường Bảo hiểm Vì Người
nghèo của GIZ tại Châu Á II (GIZ RFPI Asia II) đang hoạt động dựa vào Cẩm
nang Bảo hiểm Rủi ro Thiên tai cho các DNNVV trong ngành nông nghiệp và
ngành khai thác mỏ. Chương trình sẽ tổ chức khóa đào tạo cho 02 trong 03
ngành chủ chốt ở Việt Nam là Ngành bảo hiểm; Tổ chức phát triển; Chính
phủ/Cơ quan quản lý nhà nước.
Để giúp xây dựng một lộ trình hướng tới hành động và tập trung, khóa tập huấn
sẽ mang đến một cơ hội để phân tích và đưa ra các phát hiện mấu chốt, các vấn
đề và các ưu tiên nhằm tăng cường năng lực bảo vệ và bảo hiểm rủi ro thiên tai
cho các DNNVV phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Dựa trên các ưu tiên được xác
định, khóa tập huấn sẽ thảo luận thêm về vai trò của các bên liên quan trong việc
xây dựng và thực hiện lộ trình với sự hỗ trợ tiềm năng của các cơ quan hỗ trợ
doanh nghiệp và công ty bảo hiểm.
2. Mục tiêu
Trong khuôn khổ hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ DNNVV, Cục Phát triển
Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chương trình mong muốn thực hiện
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các hoạt động đào tạo, kết nối, phổ biến thông tin và đưa nội dung cẩm nang
bảo hiểm rủi ro thiên tai cho DNNVV phù hợp với Việt Nam, nhằm hỗ trợ
phát triển bảo hiểm rủi ro thiên tai cho các DNNVV thông qua sự tham vấn
của nhóm dự án GIZ RFPI Asia II.
TAC Hà Nội được GIZ RFPI Asia II chọn làm đối tác đầu mối để triển khai
các hoạt động tại Việt Nam. Mục tiêu của khóa tập huấn như sau:
 Tham gia kênh đối thoại với các bên liên quan: công ty bảo hiểm, các
trung gian bảo hiểm toàn diện, các kênh phân phối và cơ quan quản lý
của Việt Nam
 Phân tích nguyên nhân, xác định và đưa ra các phát hiện mấu chốt, các
vấn đề và các ưu tiên nhằm tăng cường năng lực bảo vệ và bảo hiểm rủi ro
thiên tai cho các DNNVV phù hợp với bối cảnh Việt Nam
 Để phác họa một bức tranh toàn cảnh về các bên có liên quan cùng các
hoạt động dự kiến trong tương lai theo kế hoạch của họ cho việc thực
hiện lộ trình, bao gồm cả các dự án thí điểm quy mô nhỏ nhằmhỗ trợ tăng
cường năng lực bảo hiểm rủi ro thiên tai của các DNNVV ở Việt Nam
3. Thành phần tham dự
















Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Bộ Tài chính
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Công thương
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Hiệp hội Công thương Hà Nội
Hiệp hội DNNVV Việt Nam
Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Quỹ Phát triển DNNVV
Đại sứ quán Đức
GIZ tại Việt Nam
Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED)
Đại diện các doanh nghiệp và các công ty bảo hiểm tại Việt Nam
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CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
Ngày 07/12/2016
Thời gian
Nội dung
07:30 – 08:30 Đăng ký đại biểu
AM
08:30 – 08:35 Tuyên bố lý do & giới thiệu đại biểu
08:35 - 9:00 Phát biểu khai mạc từ: Bộ KH&ĐT
Phát biểu từ: Đại diện GIZ
(Chụp ảnh lưu niệm)
9:00 – 10.00 Tập huấn cẩm nang bảo hiểm rủi ro cho DNNVV
(phần 1)
10.00 – 10:15 GIẢI LAO /Chụp ảnh nhóm
10:15 – 11.45 Tập huấn cẩm nang bảo hiểm rủi ro cho DNNVV
(phần 2)

Thực hiện

MPI, GIZ

GIZ và
TAC Hà
Nội
GIZ và
TAC Hà
Nội

11.45 – 12.00 Thảo luận
12.00 – 13.30
Ăn trưa
PM
13.30 – 15.00 Tập huấn cẩm nang bảo hiểm rủi ro cho DNNVV
PM
(phần 3)
15:00 – 15:15 GIẢI LAO
15:15 –16.30 Tập huấn cẩm nang bảo hiểm rủi ro cho DNNVV
(phần 4)
16.30 – 17.00 Thảo luận / Bài tập nhóm
Ngày 08/12/2016
08:30 - 9:00 Trình bày tóm lược phần tập huấn ngày 01 với
AM
các nhóm
9:00 – 10.00 Tập huấn cẩm nang bảo hiểm rủi ro cho DNNVV
(phần 5)
10.00 – 10:15 GIẢI LAO
10:15 – 11.45 Tập huấn cẩm nang bảo hiểm rủi ro cho DNNVV
(phần 6)

GIZ và
TAC Hà
Nội
GIZ và
TAC Hà
Nội

TAC Hà
Nội
GIZ và
TAC Hà
Nội
GIZ và
TAC Hà
Nội

11.45 – 12.00 Thảo luận
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12.00 – 13.30
Ăn trưa
PM
13.30 – 15.00 Tập huấn cẩm nang bảo hiểm rủi ro cho DNNVV
PM
(phần 7)
15:00 – 15:15 GIẢI LAO
15:15 –16.30 Tập huấn cẩm nang bảo hiểm rủi ro cho DNNVV
(phần 8)
16.30 – 16.55 Thảo luận
16.55 – 17.00 Bế mạc hội thảo tập huấn

GIZ và
TAC Hà
Nội
GIZ và
TAC Hà
Nội
GIZ, TAC
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