
                                                 Phụ lục III 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ ĐƯỢC BAN 

HÀNH ĐỂ CẮT GIẢM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-BNN-PC ngày     tháng    năm        

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nong thôn) 

 

STT Tên văn bản 

I Bảo vệ thực vật 

1.  Luật Trồng trọt năm 2018  

2.   

3.  Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT ngày  28/12/2018 Quy định một số nội dung về xuất khẩu, 

nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực 

vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích 

nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam. 

II Chăn nuôi 

4.  Luật Chăn nuôi năm 2018.  

5.  Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết 

Luật Chăn nuôi. 

6.  Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và 

sản phẩm giống vật nuôi. 

III Kinh tế hợp tác 

7.  Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về Phát triển ngành nghề nông 

thôn 

8.  Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát 

triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

9.  Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng 

dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT. 

10.  Thông tư số 27/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành 

11.  Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 quy định tiêu chí kinh tế trang trại. 

IV Quản lý chất lượng 

12.  Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực 

phẩm thủy sản xuất khẩu 

13.  Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 

02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT  

14.  Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

V Thú y 

15.  Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y; 

16.  Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn 



17.  Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật 

thủy sản 

18.  Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y; 
19.  Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú 

y; 

20.  Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 

30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật , sản 

phẩm động vật trên cạn; 

21.  Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT quy định 

về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. 

VI Lâm nghiệp 

22.  Luật Lâm nghiệp năm 2017 

23.  Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Lâm nghiệp 

24.  Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, 

quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy 

cấp 

25.  Thông tư 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/TT-BNNPTNT, 47/2012/TT-

BNNPTNT, 80/2011/TT-BNNPTNT, 99/2006/TT-BNN 

26.  Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận 

thu lâm sản 

27.  Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018 Quy định một số nội dung về xuất khẩu, 

nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực 

vật và nhập khẩu vật thể trong danh mục vật thể thuộc diện kiemr dịch thực vật phải phân tích 

nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam  

28.  Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc 

lâm sản 

29.  Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 Quy định về quản lý rừng bền vững 

30.  Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 Quy định Danh mục giống cây trồng lâm 

nghiệp chính; công nhận giống, nguồn giống và quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp 

31.  Thông tư 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển 

mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

32.  Thông tư 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư 

công trình lâm sinh 

VII Thủy sản 

33.  Luật Thủy sản năm 2017 

34.  Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Thủy sản. 

35.  Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 hướng dẫn về Bảo vệ và phát triển nguồn 

lợi thủy sản. 

36.  Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 Quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai 

thác TS; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc TS từ khai thác; danh sách tàu cá khai 

thác TS bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc TS khai thác. 

37.  Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 hướng dẫn về thuyền viên tàu cá, tàu 

công vụ thủy sản. 



38.  Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 Quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công 

nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu 

công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá. 

39.  Thông tư số 25/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 hướng dẫn về đánh giá rủi ro, cấp phép 

thủy sản sống nhập khẩu. 

40.  Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 hướng dẫn về quản lý giống thủy sản; 

thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trong NTTS. 

VIII Trồng trọt 

41.  Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ  quy định chi tiết Luật 

trồng trọt về giống cây trồng và canh tác 

IX Khoa học công nghệ 
42.  Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 quy định hình thức, phương thức, đối tượng, chính 

sách về khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp 

43.  Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định 

tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao 

44.  Thông tư 04/2018/TT -BNNPTNT ngày 03/5/2018 quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận 

tiến bộ kỹ thuật về giống, sản phẩm, quy trình sản xuất, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý 

trong nông nghiệp 

X Thủy lợi 

45.  Luật Thủy lợi năm 2017 

46.  Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Thủy lợi 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-83-2018-nd-cp-hoat-dong-khuyen-nong-382798.aspx
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