
 

                                                                                                                               

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Số:             /BNN-BVTV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             

Hà Nội, ngày       tháng  7  năm 2022 

V/v đề nghị thẩm định dự thảo 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 84/2019/NĐ-CP, Nghị định 

94/2019/NĐ-CP 

 

 

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

xin gửi tới Quý Bộ hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy 

định về quản lý phân bón và Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng 

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

Đề nghị Quý Bộ tiến hành thẩm định dự thảo Nghị định theo trình tự, thủ 

tục rút gọn. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của quý Bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT 

sẽ nghiên cứu chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ.  

Hồ sơ thẩm định gồm: 

1. Tờ trình Chính phủ;  

2. Dự thảo Nghị định; 

3. Bản đánh giá tác động thủ tục hành chính; 

4. Bảng so sánh dự thảo Nghị định trước và sau sửa đổi, bổ sung.  

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, Cục BVTV. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Quốc Doanh 
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