
 

THÔNG TƯ 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật  

do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn ban hành.  

 Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 15 văn bản quy phạm pháp luật 

1. Chỉ thị số 03/2005/CT-BTS ngày 07/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Thủy 

sản về việc tăng cường kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh có hại trong 

hoạt động thủy sản. 

2. Chỉ thị số 77/2007/CT-BNN ngày 06/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm soát 

hóa chất, kháng sinh cấm trong nuôi trồng, khai thác, bảo quản thuỷ sản sau thu 

hoạch và kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh trong các lô hàng thủy sản 

xuất nhập khẩu. 

3. Quyết định số 54/2003/QĐ-BNN ngày 07/4/2003 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống cây 

trồng phải công bố tiêu chuẩn chất lượng. 
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4. Quyết định số 59/2004/QĐ-BNN ngày 04/11/2004 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống cây 

trồng phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn. 

5. Quyết định số 60/2004/QĐ-BNN ngày 04/11/2004 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống cây 

trồng phải áp dụng tiêu chuẩn ngành. 

6. Quyết định số 14/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống cây lâm 

nghiệp được phép sản xuất kinh doanh. 

7. Quyết định số 62/2006/QĐ-BNN ngày 16/8/2006 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chiến lược phát triển 

giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006 - 2020. 

8. Quyết định số 68/2006/QĐ-BNN ngày 13/9/2006 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung giống 

cây trồng phải áp dụng Tiêu chuẩn ngành. 

9. Quyết định số 02/2007/QĐ-BTS ngày 08/3/2007 của Bộ trưởng Bộ 

Thủy sản về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Thủy sản thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X, Nghị quyết số 25/2006/NQ-CP ngày 

09/10/2006 của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội ngành thủy sản năm 

2006-2010. 

10. Quyết định số 26/2007/QĐ-BNN ngày 09/4/2007 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục bổ sung giống 

cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh. 

11. Quyết định số 78/2008/QĐ-BNN ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Chiến lược nghiên cứu lâm 

nghiệp Việt Nam đến năm 2020. 

12. Thông tư số 15/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/3/2010 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung giống cây 

trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh. 

13. Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/6/2010 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chỉ định và quản lý hoạt 

động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận 

chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón. 

14. Thông tư số 27/2015/TT-BNNPTNT ngày 07/8/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chuẩn chức danh Giám 

đốc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

15. Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ 

trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp. 



3 

 

  

Điều 2. Bãi bỏ một phần một số văn bản quy phạm pháp luật 

1. Bãi bỏ Điều 3, Điều 4 Thông tư số 22/2011/TT-BNNPTNT ngày 

06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và 

phát triển nông thôn, thi đua khen thưởng, quản lý đề tài khoa học theo Nghị 

quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010. 

2. Bãi bỏ Điều 18 Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2013 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo hộ 

quyền đối với giống cây trồng. 

3. Bãi bỏ một số nội dung quy định tại Điều 10, Điều 21 Thông tư 

số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật: 

a) Bãi bỏ cụm từ “Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định của 

Thông tư này, Cục Bảo vệ thực vật trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn;” tại điểm a khoản 3 Điều 10; bãi bỏ điểm b khoản 3 Điều 10; 

bãi bỏ cụm từ “kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Bộ trưởng” tại điểm 

c khoản 3 Điều 10; 

b) Bãi bỏ cụm từ “trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn” tại điểm a khoản 3 Điều 21; bãi bỏ điểm b khoản 3 Điều 21; bãi bỏ cụm từ 

“kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Bộ trưởng” tại điểm c khoản 3 

Điều 21. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2022./. 

 

Nơi nhận:     
- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Tổng kiểm toán nhà nước; 

- Công báo Chính phủ; Cổng thông tin điện tử CP; Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật;  

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Bộ NN&PTNT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị 

thuộc Bộ; Cổng thông tin điện tử Bộ; 

- Lưu: VT, PC.                                                                

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp 
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