
 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Số:            /BNN-PC 
V/v  đề nghị góp ý dự thảo Thông tư 

ban hành “Danh mục giống vật nuôi, 

giống thủy sản, giống cây trồng cần 

thiết nhập khẩu” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày          tháng       năm 2022 

 

             

Kính gửi: 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);  

- Các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

 

Thực hiện quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 

107/2016/QH13 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên 

quan xây dựng dự thảo Thông tư ban hành “Danh mục giống vật nuôi, giống 

thủy sản, giống cây trồng cần thiết nhập khẩu” (sau đây viết tắt là dự thảo Thông tư).  

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Quý cơ quan nghiên 

cứu, cho ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư. Văn bản góp ý đề 

nghị gửi về địa chỉ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2, Ngọc Hà, Ba 

Đình, Hà Nội trước ngày 30/8/2022. Bản mềm đề nghị gửi vào địa chỉ email: 

thuhuongbnn@gmail.com. 

Dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư được đăng tải tại mục “Lấy ý kiến 

nhân dân về dự thảo văn bản pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ: 

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan 

và mục “lấy ý kiến dự thảo VBPL”  trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn: https://www.mard.gov.vn/Pages/lay-y-kien.aspx. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./. 

  
Nơi nhận:                                                                  
- Như trên;   

- Bộ trưởng (để b/c);                                                             

- Lưu VT, PC.                                                      

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hiệp 
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