
 

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, liên tịch 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 14/5/2016 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 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 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; 

Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, 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, liên tịch ban hành.  

 Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các thông tư, thông tư liên tịch 

Bãi bỏ toàn bộ các thông tư, thông tư liên tịch sau đây: 

1. Thông tư số 42/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/7/2009 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý sản xuất, kinh 

doanh và sử dụng hạt giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận, 

giống lúa bố mẹ lúa lai và hạt lai F1. 

2. Thông tư liên tịch số 66/2010/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH-BTC 

ngày 16/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 
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trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng thí điểm Thẻ học nghề nông nghiệp 

từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo. 

3. Thông tư số 03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/01/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Quyết 

định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

“Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, 

hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định hướng 

đến năm 2020”. 

4. Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định Quy trình bố trí, ổn định 

dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-

TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện tiêu chí 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

Điều 2. Bãi bỏ một phần 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  

1. Bãi bỏ khoản 2 Điều 31 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. 

 2. Bãi bỏ nội dung “Trong thời gian hoạt động, nếu cơ sở được kiểm 

tra, đánh giá xếp loại A theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư 

nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản, thì làm thủ tục đề nghị cấp lại 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật theo quy định 

tại khoản 1, 2 Điều 35 của Thông tư này. Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi 

cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

thuốc bảo vệ thực vật trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ, không thành lập đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở buôn bán.” tại 

khoản 1 Điều 36 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. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư  này có hiệu lực từ ngày 28 tháng 02 năm 2023. 
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2. Dự án đầu tư, phương án bố trí ổn định dân cư đã được phê duyệt 

theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/01/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện 

Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt “Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên 

giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013-2015 và định 

hướng đến năm 2020”, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quy trình bố 

trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 

1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ trước ngày Thông 

tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

03/2014/TT-BNNPTNT ngày 25/01/2014 và Thông tư số 19/2015/TT-

BNNPTNT ngày 27/4/2015./. 

 

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; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Sở NNPTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

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

- Bộ NNPTNT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị 

thuộc Bộ; 

- Công báo; Website Chính phủ: Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về văn bản quy phạm pháp luật; Cổng thông tin điện tử 

Bộ NNPTNT; 

- Lưu: VT,  PC.                                                                

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp 
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