
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Số:           /BC-BNN-CN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hà Nội, ngày       tháng       năm  
 

Hà 

BÁO CÁO 

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo  

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP 

ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi 

 

Thực hiện Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về 

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát tổng 

thể Nghị định số 13/2020/NĐ-CP, xác định các vướng mắc, bất cập cụ thể trong 

quá trình thực hiện quy định tại điểm c khoản 3 Điều 18, khoản 2 Điều 29 Nghị 

định số 13/2020/NĐ-CP và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, 

đề xuất việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi 

(sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định). 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 

việc xây dựng dự thảo Nghị định, kết quả cụ thể như sau: 

I. CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG DỰ THẢO 

NGHỊ ĐỊNH ĐƯỢC TIẾN HÀNH RÀ SOÁT 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành rà soát Hiến pháp; 07 luật hiện 

hành liên quan cùng một số văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các 

luật này. Cụ thể như sau: 

1. Hiến pháp. 

2. Các Luật có liên quan 

- Luật Chăn nuôi; 

- Luật An toàn thực phẩm;  

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

- Luật Đầu tư; 

- Luật Quản lý ngoại thương; 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

- Luật Bảo vệ môi trường. 
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3. Các Nghị định có liên quan  

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.  

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa. 

- Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. 

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG XỬ LÝ 

Các nội dung rà soát cụ thể liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật 

nêu trên và dự kiến hướng xử lý trong dự thảo Nghị định được nêu tại Phụ lục 

kèm theo Báo cáo này. 

Trên đây là báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết 

quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 

hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 

- Chính phủ (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Bộ Tư pháp (để thẩm định); 

- Vụ Nông nghiệp - VPCP (để p/h); 

- Vụ Pháp chế; 

- Lưu: VT, CN.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 

                                        

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-132-2008-nd-cp-huong-dan-luat-chat-luong-san-pham-hang-hoa-83467.aspx
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