
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-BNN-PC Hà Nội, ngày         tháng        năm 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,  

ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021 

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

 

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 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 17/2/2017 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; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021 (Danh 

mục văn bản kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-154-2020-nd-cp-sua-doi-34-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-461727.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
http://vbpl.vn/TW/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=22/2013/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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Điều 3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ;                                                             
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;                                                               

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 

- Viện Kiểm sát ND tối cao; Toà án ND tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Sở NN&PTNT các tỉnh thành phố trực thuộc TW; 

- Công báo;  

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Bộ NNPTNT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng; Tổng 

cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; 

- Lưu VT, PC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp 

 

 

 



BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN 

THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-BNN-PC ngày          tháng        năm  

 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ) 
 

 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2021 

TT Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày tháng 

năm ban hành 

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội 

dung văn bản 

Lý do 

hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH 

1. Lĩnh vực đê điều, phòng chống thiên tai 

1.  Nghị định 94/2014/NĐ-

CP ngày 

17/10/2014 

Quy định về thành lập và quản lý Quỹ 

phòng, chống thiên tai 

Được thay thế bởi Nghị định số 78/2021/NĐ-CP 

ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và 

quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai 

15/9/2021 

2.  Nghị định 160/2018/NĐ-

CP ngày 

29/11/2018 

Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Phòng, chống thiên tai. 

 

Được thay thế bởi Nghị định số 66/2021/NĐ-CP 

ngày 07/7/2021của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Phòng, chống 

thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 

20/8/2021 

3.  Nghị định 83/2019/NĐ-CP 

ngày 

12/11/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 

17/10/2014 của Chính phủ quy định 

về thành lập và quản lý Quỹ phòng, 

chống thiên tai. 

Được thay thế bởi Nghị định số 78/2021/NĐ-CP 

ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và 

quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai 

15/9/2021 

4.  Quyết định 01/2016/QĐ- Về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 20/8/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-94-2014-nd-cp-thanh-lap-quan-ly-quy-phong-chong-thien-tai-254532.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-94-2014-nd-cp-thanh-lap-quan-ly-quy-phong-chong-thien-tai-254532.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-160-2018-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-thien-tai-401252.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-160-2018-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-thien-tai-401252.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-83-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-94-2014-nd-cp-thanh-lap-quy-phong-chong-thien-tai-428101.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-94-2014-nd-cp-thanh-lap-quan-ly-quy-phong-chong-thien-tai-254532.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-01-2016-qd-ttg-co-che-quy-trinh-ho-tro-kinh-phi-dia-phuong-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-301478.aspx
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TTg ngày 

19/01/2016 

cho các địa phương để khắc phục hậu 

quả thiên tai  

07/7/2021của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên 

tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 

5.  Quyết định 37/2019/QĐ-

TTg ngày 

27/12/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 

19/01/2016 về cơ chế, quy trình hỗ 

trợ kinh phí cho các địa phương để 

khắc phục hậu quả thiên tai. 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 

07/7/2021của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên 

tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 

20/8/2021 

2. Lĩnh vực chăn nuôi 

6.  Nghị định 64/2018/NĐ-

CP ngày 

07/5/2018  

Quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn 

chăn nuôi, thủy sản 

- Các quy định về giống thủy sản, thức ăn thủy 

sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy 

sản hết hiệu lực thi hành ngày  05/7/2019 bởi 

Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thủy sản  

- Các quy định về thức ăn chăn nuôi, giống vật 

nuôi hết hiệu lực thi hành ngày 20/4/2021 bởi 

Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính về chăn nuôi. 

20/4/2021 

7.  Quyết định 10/2008/QĐ-

TTg ngày 

16/01/2008 

Về việc phê duyệt Chiến lược phát 

triển chăn nuôi đến năm 2020 

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg 

ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ bãi 

bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ 

tướng Chính phủ 

01/12/2021 

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH 

1. Khoa học, công nghệ và môi trường 

8.  Thông tư 18/2016/TT-

BNNPTNT 

ngày 24/6/2016 

Quy định một số nội dung về đánh 

giá môi trường chiến lược, đánh giá 

tác động môi trường do Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quản 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2020/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

16/2/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-01-2016-qd-ttg-co-che-quy-trinh-ho-tro-kinh-phi-dia-phuong-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-301478.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-37-2019-qd-ttg-sua-doi-quyet-dinh-01-2016-qd-ttg-kinh-phi-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-432095.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-37-2019-qd-ttg-sua-doi-quyet-dinh-01-2016-qd-ttg-kinh-phi-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-432095.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-01-2016-qd-ttg-co-che-quy-trinh-ho-tro-kinh-phi-dia-phuong-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-301478.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-64-2018-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-giong-vat-nuoi-381472.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-64-2018-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-giong-vat-nuoi-381472.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/quyet-dinh-10-2008-qd-ttg-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-chan-nuoi-den-nam-2020-61874.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/quyet-dinh-10-2008-qd-ttg-phe-duyet-chien-luoc-phat-trien-chan-nuoi-den-nam-2020-61874.aspx
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lý Nông nghiệp và PTNT ban hành, liên tịch ban 

hành. 

9.  Thông tư  48/2014/TT-

BNNPTNT 

ngày 

16/12/2014  

Hướng dẫn quản lý, xây dựng, ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 

công bố tiêu chuẩn quốc gia thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2021/TT-

BNNPTNT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về 

xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

02/5/2021 

 

2. Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 

10.  Thông tư 61/2000/TT/BN

N-KH ngày 

06/6/2000 

Hướng dẫn lập quy hoạch phát triển 

kinh tế trang trại 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2020/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT ban hành, liên tịch ban 

hành. 

16/2/2021 

11.  Thông tư 55/2014/TT-

BNNPTNT 

ngày 

31/12/2014 

Hướng dẫn triển khai một số hoạt 

động bảo vệ môi trường trong 

Chương trình mục tiêu quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2010-2020 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2020/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT ban hành, liên tịch ban 

hành. 

16/2/2021 

3. Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

12.  Quyết định 53/2008/QĐ-

BNN ngày 

21/4/2008 

Về việc nghiêm cấm hành vi đưa 

nước, phụ gia giữ nước vào sản phẩm 

cá tươi đông lạnh nhằm gian lận 

thương mại 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2020/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT ban hành, liên tịch ban 

hành. 

16/2/2021 

13.  Thông tư 15/2018/TT-

BNNPTNT 

Ban hành bảng mã số HS đối với 

danh mục hàng hóa thuộc thẩm 

Được thay thế bởi Thông tư số 11/2021/TT-

BNNPTNT ngày 20/9/2021 ban hành bảng mã 

06/11/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-53-2008-qd-bnn-nghiem-cam-hanh-vi-dua-nuoc-phu-gia-giu-nuoc-vao-san-pham-ca-tuoi-dong-lanh-nham-gian-lan-thuong-mai-65354.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-53-2008-qd-bnn-nghiem-cam-hanh-vi-dua-nuoc-phu-gia-giu-nuoc-vao-san-pham-ca-tuoi-dong-lanh-nham-gian-lan-thuong-mai-65354.aspx
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ngày 

29/10/2018 

quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm 

quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa 

xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành 

trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

4. Chăn nuôi 

14.  Quyết định 67/2002/QĐ-

BNN ngày 

16/7/2002 

Về việc ban hành quy định tạm thời 

các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đối với 

giống vật nuôi 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2020/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT ban hành, liên tịch ban 

hành. 

16/2/2021 

5. Lĩnh vực trồng trọt 

15.  Quyết định 69/2004/QĐ-

BNN ngày 

03/12/2004 

Về việc ban hành danh mục giống cây 

trồng quý hiếm cấm xuất khẩu 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2020/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT ban hành, liên tịch ban 

hành. 

16/2/2021 

16.  Quyết định 79/2005/QĐ-

BNN ngày 

05/12/2005 

Về việc ban hành quy định về trao đổi 

quốc tế nguồn gen cây trồng quý 

hiếm 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2020/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT ban hành, liên tịch ban 

hành. 

16/2/2021 

17.  Quyết định 35/2008/QĐ-

BNN ngày 

15/02/2008 

Về việc ban hành quy định về quản lý 

sản xuất giống cây trồng nông hộ 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2020/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT ban hành, liên tịch ban 

hành. 

16/2/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/quyet-dinh-67-2002-qd-bnn-chi-tieu-kinh-te-ky-thuat-giong-vat-nuoi-7013.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/quyet-dinh-67-2002-qd-bnn-chi-tieu-kinh-te-ky-thuat-giong-vat-nuoi-7013.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/quyet-dinh-69-2004-qd-bnn-danh-muc-giong-cay-trong-quy-hiem-cam-xuat-khau-5281.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/quyet-dinh-69-2004-qd-bnn-danh-muc-giong-cay-trong-quy-hiem-cam-xuat-khau-5281.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/quyet-dinh-79-2005-qd-bnn-trao-doi-quoc-te-nguon-gen-cay-trong-quy-hiem-8444.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/quyet-dinh-79-2005-qd-bnn-trao-doi-quoc-te-nguon-gen-cay-trong-quy-hiem-8444.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-35-2008-qd-bnn-quy-dinh-ve-quan-ly-san-xuat-giong-cay-trong-nong-ho-63336.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-35-2008-qd-bnn-quy-dinh-ve-quan-ly-san-xuat-giong-cay-trong-nong-ho-63336.aspx
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18.  Thông tư 41/2009/TT-

BNNPTNT 

ngày 09/7/2009 

Quy định về quản lý và sử dụng Mẫu 

giống cây trồng hết hiệu lực kể từ 

ngày Thông tư này có hiệu lực thi 

hành 

Hết hiệu lực thi hành bởi Thông tư số 

03/2021/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2021 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 16/TT-

BNNPTNT ngày 28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bảo hộ 

quyền đối với giống cây trồng 

06/8/2021 

6. Lĩnh vực bảo vệ thực vật 

19.  Thông tư 30/2017/TT-

BNNPTNT 

ngày 

29/12/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT 

ngày 30/10/2014 quy định trình tự, 

thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, 

xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu 

vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật 

và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư 

số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 

24/6/2016 về đánh giá môi trường 

chiến lược, đánh giá tác động môi 

trường do Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quản lý 

- Điều 1 đã được bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 3 

Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 

tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 20/2017/TT-

BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

- Điều 2 đã được bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 2 

Thông tư số 19/2020/TT-BNNPTNT ngày 

30/12/2020 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành, liên tịch ban hành. 

16/2/2021 

7. Lâm nghiệp 

20.  Thông tư 

liên tịch 

62/2000/TTLT-

BNN-

TCĐC ngày 

06/06/2000 

Hướng dẫn việc giao đất, cho thuê đất 

và cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất lâm nghiệp 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2020/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT ban hành, liên tịch ban 

hành. 

16/2/2021 

21.  Thông tư 

liên tịch 

19/2007/TTLT-

BNN-BTP-

BCA-

VKSNDTC-

TANDTC 

Hướng dẫn áp dụng một số điều của 

Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong 

lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và 

quản lý lâm sản 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 

14/2020/TTLT-BNNPTNT-BTP-BCA-

VKSNDTC-TANDTC ngày 26/11/2020 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư 

pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối 

18/01/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-62-2000-ttlt-bnn-tcdc-huong-dan-giao-cho-thue-dat-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-lam-nghiep-46430.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-62-2000-ttlt-bnn-tcdc-huong-dan-giao-cho-thue-dat-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-lam-nghiep-46430.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-62-2000-ttlt-bnn-tcdc-huong-dan-giao-cho-thue-dat-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-lam-nghiep-46430.aspx
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ngày 08/3/2007 cao, Tòa án nhân dân tối cao bãi bỏ Thông tư 

liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-

VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư 

pháp, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng 

một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm 

trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản 

lý lâm sản. 

22.  Thông tư 04/2017/TT-

BNNPTNT 

ngày 

24/02/2017 

Ban hành Danh mục các loài động 

vật, thực vật hoang dã quy định trong 

các Phụ lục của Công ước về buôn 

bán quốc tế các loài động vật, thực 

vật hoang dã nguy cấp 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2020/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT ban hành, liên tịch ban 

hành. 

16/2/2021 

8. Thủy sản 

23.  Thông tư 03/2006/TT-

BTS ngày 

12/4/2006 

Hướng dẫn thực hiện quy hoạch tổng 

thể phát triển ngành thủy sản đến năm 

2010 và định hướng đến năm 2020 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2020/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT ban hành, liên tịch ban 

hành. 

16/2/2021 

9. Thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai 

24.  Thông tư 46/2011/TT-

BNNPTNT 

ngày 27/6/2011 

Quy định về trình tự thực hiện chấp 

thuận, thẩm định các hoạt động liên 

quan đến đê điều 

Được thay thế bởi Thông tư số 04/2021/TT-

BNNPTNT ngày 28/6/2021 hướng dẫn thực hiện 

việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên 

quan đến đê điều 

15/8/2021 

25.  Thông tư 31/2017/TT-

BNNPTNT 

ngày 

29/12/2017 

Quy định về thời giờ làm việc, thời 

giờ nghỉ ngơi đối với người lao động 

làm công việc có tính chất đặc biệt 

trong lĩnh vực phòng chống thiên tai 

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

 

01/01/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-03-2006-tt-bts-huong-dan-thuc-hien-quy-hoach-tong-the-phat-trien-nganh-thuy-san-den-nam-2010-dinh-huong-den-nam-2020-11305.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-03-2006-tt-bts-huong-dan-thuc-hien-quy-hoach-tong-the-phat-trien-nganh-thuy-san-den-nam-2010-dinh-huong-den-nam-2020-11305.aspx
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10. Quản lý xây dựng công trình 

26.  Thông tư 39/2015/TT-

BNNPTNT 

ngày 

20/10/2015 

Quy định một số nội dung về công tác 

lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư 

xây dựng công trình sử dụng vốn đầu 

tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quản lý 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2020/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT ban hành, liên tịch ban 

hành. 

16/2/2021 

27.  Thông tư 14/2017/TT-

BNNPTNT 

ngày 05/7/2017 

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung 

về đầu tư theo hình thức đối tác công 

tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông 

thôn 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2020/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bãi bỏ một 

số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT ban hành, liên tịch ban 

hành. 

16/2/2021 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2021 

TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn 

bản/ trích yếu nội dung văn bản 

Nội dung, quy định 

 hết hiệu lực 

Lý do  

hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH 

1. Lĩnh vực Đê điều, phòng chống thiên tai 

28.  Luật 33/2013/QH13 về Phòng, chống 

thiên tai 

- Khoản 1, khoản 5 Điều 3 

- Điều 6 

- Khoản 1 Điều 7 

- Điều 9 

- Khoản 1, khoản 2 Điều 10 

- Khoản 4 Điều 10 

- Khoản 1, khoản 5, khoản 6 Điều 

13 

- Điểm c khoản 4, điểm c khoản 6, 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi 

Luật số 60/2020/QH14 ngày 

17/6/2020 của Quốc hội sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật 

Phòng, chống thiên tai 

số 33/2013/QH13 và Luật Đê 

điều số 79/2006/QH11 đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Luật số 15/2008/QH12, Luật số 

01/7/2021 
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điểm c khoản 7 Điều 15 

- Điều 19 

- Khoản 2 Điều 21, điểm d khoản 3 

Điều 21 

- Khoản 1 Điều 24 

- Điểm a khoản 3 Điều 24 

- Khoản 4 Điều 25 

- Khoản 5 Điều 26 

- Điểm c khoản 1, điểm c khoản 2, 

điểm c khoản 3 Điều 32 

- Khoản 2 Điều 33 

- Tên chương IV 

- Điểm a khoản 2 Điều 40 

- Khoản 1 Điều 44 

- Khoản 3 Điều 44 

35/2018/QH14 

   Cụm từ “Ban chỉ đạo Trung ương 

về phòng, chống thiên tai” 

tại khoản 1 Điều 17, khoản 4 Điều 

22, khoản 2 Điều 23, khoản 1 Điều 

25, Điều 26, Điều 27, khoản 2 và 

khoản 4 Điều 28, khoản 2 Điều 29, 

khoản 2 Điều 30, khoản 2 và 

khoản 4 Điều 31, khoản 3 Điều 42, 

khoản 4 Điều 44. 

Được thay thế bởi Luật số 

60/2020/QH14 ngày 17/6/2020 

của Quốc hội sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, 

chống thiên tai số 33/2013/QH13 

và Luật Đê điều số 

79/2006/QH11 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Luật 

số 15/2008/QH12, Luật số 

35/2018/QH14 

01/7/2021 

29.  Luật 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 về 

đê điều đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Luật 

số 15/2008/QH12, Luật số 

35/2018/QH14 

- Khoản 19 Điều 3 

- Khoản 5, khoản 7, khoản 10 Điều 

7 

- Khoản 2 Điều 25 

- Điểm b khoản 1 Điều 28 

- Khoản 2 Điều 39 

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi 

Luật số 60/2020/QH14 ngày 

17/6/2020 của Quốc hội sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật 

Phòng, chống thiên tai 

số 33/2013/QH13 và Luật Đê 

01/7/2021 
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- Khoản 4 Điều 42 điều số 79/2006/QH11 đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Luật số 15/2008/QH12, Luật số 

35/2018/QH14 

   - Cụm từ “Ban chỉ huy phòng, 

chống lụt, bão” tại khoản 11 Điều 

3, khoản 2 Điều 35 

- Cụm từ “Ban chỉ đạo phòng 

chống lụt, bão trung ương” 

tại khoản 2 Điều 35; 

- Cụm từ “Ban chỉ đạo phòng, 

chống lụt, bão trung ương” 

tại khoản 7 Điều 36. 

 

Được thay thế bởi Luật số 

60/2020/QH14 ngày 17/6/2020 

của Quốc hội sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Phòng, 

chống thiên tai số 33/2013/QH13 

và Luật Đê điều số 

79/2006/QH11 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Luật 

số 15/2008/QH12, Luật số 

35/2018/QH14 

01/7/2021 

30.  Luật 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 về 

thủy lợi 

Cụm từ “doanh nghiệp nhà nước” 

quy định tại điểm a khoản 3 Điều 

23 của Luật Thủy lợi số 

08/2017/QH14  

Được thay thế bởi quy định 

tại khoản 3 Điều 217 Luật Doanh 

nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 

17/6/2020. 

01/01/2021 

2. Lĩnh vực chăn nuôi 

31.  Nghị định 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, 

thủy sản 

Các quy định về thức ăn chăn nuôi, 

giống vật nuôi 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 

của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính về chăn nuôi 

20/4/2021 

3. Lĩnh vực thú y 

32.  Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

thú y 

Điểm b khoản 7 Điều 20 Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 

của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính về chăn nuôi 

20/4/2021 

4. Lĩnh vực Lâm nghiệp 

33.  Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 - Khoản 6, khoản 11, khoản 18 Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 30/11/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-64-2018-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-giong-vat-nuoi-381472.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-06-2019-nd-cp-quan-ly-thuc-vat-rung-dong-vat-rung-nguy-cap-quy-hiem-405883.aspx
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của Chính phủ về 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 

Điều 3 

- Khoản 1, khoản 4 Điều 14 

- Điểm c khoản 1 Điều 15, khoản 3 

Điều 15 

- Khoản 2 Điều 16 

- Điểm c khoản 2 Điều 19 

- Điểm b khoản 1 Điều 20 

- Điểm c khoản 1 Điều 20 

- Điểm b khoản 2 Điều 20 

- Điểm c khoản 2 Điều 20 

- Khoản 1 Điều 22 

- Điểm c khoản 2 Điều 25 

- Điểm b khoản 3 Điều 25 

- Khoản 3 Điều 28 

- Điểm a khoản 3 Điều 32 

định số 84/2021/NĐ-CP ngày 

22/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 

tháng 01 năm 2019 của Chính phủ 

về 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 

   Khoản 3 Điều 9 Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 

01 năm 2019 của Chính phủ về 

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 

30/11/2021 

   - Danh mục thực vật rừng, động 

vật rừng nguy cấp, quý, hiếm - - - 

Mẫu số 08 (Mã số cơ sở nuôi, 

trồng), Mẫu số 09 (Mẫu giấy phép 

CITES), Mẫu số 04 và số 06 

Được thay thế bởi Nghị định số 

84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 

số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 

30/11/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-06-2019-nd-cp-quan-ly-thuc-vat-rung-dong-vat-rung-nguy-cap-quy-hiem-405883.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-06-2019-nd-cp-quan-ly-thuc-vat-rung-dong-vat-rung-nguy-cap-quy-hiem-405883.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-06-2019-nd-cp-quan-ly-thuc-vat-rung-dong-vat-rung-nguy-cap-quy-hiem-405883.aspx
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(Phương án nuôi)  01 năm 2019 của Chính phủ về 

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 

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NN VÀ PTNT BAN HÀNH 

1. Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường 

34.  Thông tư 30/2017/TT-BNNPTNT ngày 

29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 33/2014/TT-

BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy 

định trình tự, thủ tục kiểm dịch 

thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá 

cảnh và sau nhập khẩu vật thể 

thuộc diện kiểm dịch thực vật và 

sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư 

số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 

24/6/2016 về đánh giá môi trường 

chiến lược, đánh giá tác động môi 

trường do Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quản lý 

Điều 2 Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

19/2020/TT-BNNPTNT ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT ban hành, 

liên tịch ban hành. 

16/2/2021 

2. Lĩnh vực Thú y 

35.  Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 

31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định về phòng, chống dịch bệnh 

động vật trên cạn 

Điểm ''a'' tại tiểu mục 1.1, Mục 1 

của Phụ lục 07 

 

 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông 

tư số 09/2021/TT-BNNPTNT 

ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 07/2016/TT-

27/9/2021 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-33-2014-tt-bnnptnt-thu-tuc-kiem-dich-thuc-vat-nhap-xuat-khau-qua-canh-256401.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-33-2014-tt-bnnptnt-thu-tuc-kiem-dich-thuc-vat-nhap-xuat-khau-qua-canh-256401.aspx
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=1584507
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=1584507
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BNNPTNT ngày 31/5/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về 

phòng, chống dịch bệnh động vật 

trên cạn 

3. Lĩnh vực Chăn nuôi 

36.  Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 

09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về thức ăn chăn nuôi và nguyên 

liệu sản xuất thức ăn thủy sản 

 

- Đoạn 1, đoạn 2 của khoản 1 Mục 

IV QCVN 01-

190:2020/BNNPTNT quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn 

nuôi - hàm lượng tối đa cho phép 

các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn 

chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất 

thức ăn thủy sản 

- Mục II Phụ lục II 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông 

tư số 05/2021/TT-BNNPTNT 

ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành Sửa đổi 1:2021 

QCVN 01-190:2020/BNNPTNT 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thức ăn chăn nuôi - hàm lượng tối 

đa cho phép các chỉ tiêu an toàn 

trong thức ăn chăn nuôi và 

nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy 

sản 

01/7/2021 

   - Cụm từ “Salmonella” tại Phụ lục 

I, Phụ lục II, Phụ lục III. 

- Cụm từ “không có trong 1,0 g” 

của chỉ tiêu E.coli tại Phụ lục I, 

Phụ lục II, Phụ lục III. 

- Cụm từ “Không có trong 25,0 g” 

hoặc “Không có trong 25,0 g mẫu” 

tại Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục 

III. 

- Cụm từ “FeCO3” tại số thứ tự 

1.10 Mục I Phụ lục II. 

Được thay thế bởi Thông tư số 

05/2021/TT-BNNPTNT ngày 

30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành Sửa đổi 1:2021 

QCVN 01-190:2020/BNNPTNT 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thức ăn chăn nuôi - hàm lượng tối 

đa cho phép các chỉ tiêu an toàn 

trong thức ăn chăn nuôi và 

nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy 

sản 

01/7/2021 

   - Quy định về hàm lượng tối đa Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/7/2021 
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cho phép của các chỉ 

tiêu Salmonella, Asen tổng số 

(As), Cadimi (Cd), Chì (Pb), Thủy 

ngân (Hg) trong thức ăn truyền 

thống, nguyên liệu sản xuất thức 

ăn thủy sản có nguồn gốc từ thực 

vật tại Mục III Phụ lục I. 

- Quy định về hàm lượng tối đa 

cho phép của chỉ 

tiêu Salmonella đối với nguyên 

liệu đơn khác quy định tại số thứ 

tự 5 Mục I Phụ lục II. 

05/2021/TT-BNNPTNT ngày 

30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành Sửa đổi 1:2021 

QCVN 01-190:2020/BNNPTNT 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

thức ăn chăn nuôi - hàm lượng tối 

đa cho phép các chỉ tiêu an toàn 

trong thức ăn chăn nuôi và 

nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy 

sản 

4. Lĩnh vực Trồng trọt 

37.  Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 

28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 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 

- Điều 3 

- Điều 5  

- Điều 6 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 

19/2020/TT-BNNPTNT ngày 

30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn bãi bỏ một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT ban hành, 

liên tịch ban hành. 

16/2/2021 

38.  Thông tư 16/2013/TT- BNNPTNT ngày 

28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về bảo hộ quyền đối với giống 

cây trồng 

- Điều 1 

- Khoản 2 Điều 4 

- Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, 

Điều 9, Điều 10, Điều 16, Điều 17, 

Điều 19, Điều 20 

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông 

tư số 03/2021/TT-BNNPTNT 

ngày 22/6/2021 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

16/TT-BNNPTNT ngày 

28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ 

06/8/2021 

Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 06/8/2021 
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14, Điều 15, Điều 21, Điều 22, 

Điều 27, Điều 28, Điều 29 và các 

Phụ lục 2, 10, 17 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về bảo hộ quyền đối với 

giống cây trồng 

4. Lĩnh vực Lâm nghiệp 

39.  Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định Danh mục loài cây 

trồng lâm nghiệp chính; công nhận 

giống và nguồn giống; quản lý vật 

liệu giống cây trồng lâm nghiệp 

chính; 

Khoản 1 và khoản 13 Điều 3, Điều 

7, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 

17  

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 

của Chính phủ về quản lý giống 

cây trồng lâm nghiệp 

15/5/2021 

40.  Thông tư 43/2018/TT-BNNPTNT ngày 

28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 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 

Điều 4  Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 

của Chính phủ về quản lý giống 

cây trồng lâm nghiệp 

15/5/2021 
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C. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ, MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/20211; NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ, MỘT 

PHẦN NĂM 2021; NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ, MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/20212 

 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2021 

 

TT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày 

tháng năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/  

Trích yếu nội dung văn bản 

Lý do  

hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

41.  Nghị định 103/2013/NĐ-

CP ngày 12/9/2013 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

hoạt động thủy sản 

Được thay thế bởi Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thủy sản 

05/7/2019 

 

II. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2021 

 

TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban 

hành văn bản; tên gọi của văn 

bản/ trích yếu nội dung văn bản 

Nội dung, quy định 

 hết hiệu lực 

Lý do  

hết hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực 

1. Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành  

42.  Nghị định 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 

của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 

giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, 

thủy sản 

Các quy định về giống thủy sản, 

thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý 

môi trường nuôi trồng thủy sản  

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 

của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thủy sản 

5/7/2019 

43.  Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi 

Điều 41 Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 83/2020/NĐ-CP ngày 

15/7/2020 

                                           
1 Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố thì văn bản quy phạm pháp luật đó 

được đưa vào Bảng biểu này để trình Bộ trưởng công bố theo quy định. 
2 Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố thì văn bản quy phạm pháp luật đó 

được đưa vào Bảng biểu này để trình Bộ trưởng công bố theo quy định. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-103-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-hoat-dong-thuy-san-206994.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-103-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-hoat-dong-thuy-san-206994.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-64-2018-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-giong-vat-nuoi-381472.aspx
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hành một số điều của Luật Lâm 

nghiệp 

 

15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị 

định số 156/2018/NĐ CP ngày 

16 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Lâm nghiệp  

2. Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành  

44.  Thông tư  27/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16/11//2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về quản lý, truy xuất 

nguồn gốc lâm sản 

Quy định về hồ sơ gỗ nhập khẩu 

tại Điều 17  

 

Hết hiệu lực theo quy định tại 

khoản 4 Điều 28 của Nghị định số 

102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 

của Chính phủ Quy định Hệ thống 

bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam  

30/10/2020 

 

III. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ, MỘT PHẦN NĂM 2021; NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ, MỘT PHẦN TRƯỚC 

NGÀY 01/01/20213: Không có 

                                           
3 Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố thì văn bản quy phạm pháp luật đó 

được đưa vào Bảng biểu này để trình Bộ trưởng công bố theo quy định. 
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