
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Số:                 /BNN-TT Hà Nội, ngày         tháng        năm 2021       

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 

9 năm 2020 của Chính phủ về chứng 

nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu 

sang Liên minh châu Âu 

 

     

 

Kính gửi: ………………………………………………………………… 

Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ về việc phê duyệt Hiệp định Thương mại tự do giữa nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) và Quyết 

định số 721/QĐ-TTg ngày 18/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn được giao chủ trì phối hợp cùng các Bộ ngành liên quan 

xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2020/NĐ-

CP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về chứng nhận chủng loại gạo thơm 

xuất khẩu sang Liên minh châu Âu theo trình tự thủ tục rút gọn.  

Để hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đề nghị Quý cơ quan có ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định trên. 

Văn bản trả lời gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục 

Trồng trọt), đồng thời gửi bản điện tử vào hòm thư nvdanctt@gmail.com trước 

ngày 7/7/2021 (Xin gửi kèm theo Công văn này: bản dự thảo Nghị định và dự thảo 

Tờ trình Chính phủ). 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Lưu: VT, TT. 
  

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Quốc Doanh 
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