
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
_____________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________________ 

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

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đính chính thời gian có hiệu lực thi hành của Thông tư số 

26/2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm 

định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà 

nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 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; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Trồng trọt, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật về thời gian có hiệu lực thi hành tại khoản 

1 Điều 14 Thông tư số 26/2019/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về lưu mẫu giống 

cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm 

tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu như sau: 

Thời gian có hiệu lực thi hành của Thông tư được đính chính như sau: 

“ngày 10 tháng 02 năm 2020”. 

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

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

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; 

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

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ NN&PTNT; 

- Công báo Chính phủ; 

- Cổng TTĐT: Chính phủ, Bộ NN&PTNT; 

- Lưu: VT, TT.   

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

  

  

   

   

  

Lê Quốc Doanh 
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