
CHÍNH PHỦ 
________ 

 
Số: 11/2022/NĐ-CP 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2022 

 

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 để hướng dẫn thực hiện 

việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu 

và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len 
____________ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị quyết số 102/2020/QH14 ngày 08 tháng 6 năm 2020 của 

Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA); 

Thực hiện 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) có hiệu 

lực kể từ ngày 01 tháng 01 tháng 2021; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

Chính phủ ban hành 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 quy định về 

chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu để hướng 

dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh 

châu Âu và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2020/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về chứng nhận chủng 

loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (sau đây viết tắt là Nghị 

định số 103/2020/NĐ-CP) để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng 

loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Liên hiệp Vương 

Quốc Anh và Bắc Ai-len  

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-35-2015-nd-cp-ve-quan-ly-su-dung-dat-trong-lua-271072.aspx
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“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm thuộc Danh 

mục quy định tại điểm 8 tiểu mục 1 mục B Phụ lục 2-A của Hiệp định Thương 

mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (sau đây viết tắt là Hiệp định 

EVFTA) được hưởng miễn thuế nhập khẩu theo hạn ngạch khi xuất khẩu sang 

Liên minh châu Âu trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA và xuất khẩu sang Liên 

hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại 

tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (sau đây viết 

tắt là Hiệp định UKVFTA)”. 

2.  Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau: 

“1. Gạo thơm là loại gạo thuộc Danh mục quy định tại điểm 8 tiểu mục 1 

mục B Phụ lục 2-A của Hiệp định EVFTA. Danh mục gạo thơm xuất khẩu sang 

Liên minh châu Âu (sau đây viết tắt là EU) được sửa đổi, bổ sung theo Quyết 

định của Ủy ban Thương mại của Hiệp định EVFTA; danh mục gạo thơm xuất 

khẩu sang Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (sau đây viết tắt là UK) 

được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định của Ủy ban Thương mại của Hiệp định 

UKVFTA.” 

3.  Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 7 như sau: 

“b) Mẫu Giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm được kê khai đầy đủ thông 

tin từ mục 1 đến mục 9 theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo 

Nghị định số 103/2020/NĐ-CP đối với gạo thơm xuất khẩu sang EU hoặc Phụ 

lục VIa ban hành kèm theo Nghị định này đối với gạo thơm xuất khẩu sang UK.” 

4. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 7 như sau: 

“b) Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, 

Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định và chứng nhận vào mục 10 mẫu Giấy chứng 

nhận chủng loại gạo thơm quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 

số 103/2020/NĐ-CP đối với gạo thơm xuất khẩu sang EU hoặc Phụ lục VIa ban 

hành kèm theo Nghị định này đối với gạo thơm xuất khẩu sang UK; trường hợp 

không chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.” 

5. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 8 như sau: 

“b) Mẫu Giấy chứng nhận lại chủng loại gạo thơm được kê khai đầy đủ 

thông tin từ mục 1 đến mục 9 theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm 

theo Nghị định số 103/2020/NĐ-CP đối với gạo thơm xuất khẩu sang EU hoặc 

Phụ lục VIIa ban hành kèm theo Nghị định này đối với gạo thơm xuất khẩu 

sang UK.” 
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6. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 8 như sau: 

“b) Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, 

Cục Trồng trọt tổ chức thẩm định và chứng nhận vào mục 10 mẫu Giấy chứng 

nhận lại chủng loại gạo thơm quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị 

định số 103/2020/NĐ-CP đối với gạo thơm xuất khẩu sang EU hoặc Phụ lục VIIa 

ban hành kèm theo Nghị định này đối với gạo thơm xuất khẩu sang UK; trường 

hợp không chứng nhận lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.” 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 như sau: 

“2. Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn danh sách tổ chức khảo nghiệm; tên tổ chức, cá 

nhân được chứng nhận chủng loại gạo thơm, Giấy chứng nhận chủng loại gạo 

thơm đã cấp hoặc hủy bỏ; Danh mục chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU 

được cập nhật sửa đổi, bổ sung theo Quyết định của Ủy ban Thương mại Hiệp 

định EVFTA; Danh mục gạo thơm xuất khẩu sang UK được cập nhật sửa đổi, 

bổ sung theo Quyết định của Ủy ban Thương mại Hiệp định UKVFTA.” 

8. Bổ sung Phụ lục VIa, VIIa ban hành kèm theo Nghị định này. 

9. Thay thế Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 103/2020/NĐ-CP 

bằng Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này. 

10. Bãi bỏ Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 103/2020/NĐ-CP. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

2. Quy định về chuyển tiếp 

Gạo thơm được sản xuất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành để 

xuất khẩu sang UK thì hồ sơ đề nghị chứng nhận chủng loại gạo thơm của tổ 

chức, cá nhân thực hiện theo điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 

số 103/2020/NĐ-CP và khoản 3 Điều 1 Nghị định này; hồ sơ đề nghị chứng 

nhận lại chủng loại gạo thơm thực hiện theo điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định 

số 103/2020/NĐ-CP và khoản 5 Điều 1 Nghị định này đến hết ngày 31 tháng 3 

năm 2022. 
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3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 

các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

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

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

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

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,  

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, NN (2) 

 

 

 

TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 
 

 

Lê Văn Thành 
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