
                                                 Phụ lục V 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ ĐƯỢC BAN 

HÀNH ĐỂ CẮT GIẢM HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH 
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-BNN-PC ngày     tháng    năm        

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nong thôn) 

 

STT Tên văn bản 

1.  Luật Thủy sản năm 2017 

2.  Luật Trồng trọt năm 2018 

3.  Luật Chăn nuôi năm 2018 

4.  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. 

5.  Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về quản lý phân bón 

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

tiết Luật Chăn nuôi. 

7.  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 

8.  Thông tư  số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành 

9.  Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2018 sửa đổi Thông tư số 13/2016/TT-

BNNPTNT ngày 02/6/2016 quy định về quản lý thuốc thú y 

10.  Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT 

sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 28/2017/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục 

sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT. 

11.  Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2018 ban hành Bảng mã số HS đối với 

hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT; 

12.  Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT 

sửa đổi, bổ sung một số điều 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; thông tư số 

02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/2/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 

48/2013/TT-BNNPTNT 

13.  Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2018  của Bộ trưởng Bô NN và PTNT 

sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT; Thông tư số 

51/2014/TT-BNNPTNT 

14.  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; 
15.  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; 
16.  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. 
17.  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. 

18.  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. 
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