
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phức 

Số: 3 ZL> /2016/TT-BTC Hà Nội, ngày £5 thảng c£ năm 2016 

THÔNG Tư 
về việc tiếp tục áp dụng định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau và 

thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn quản lý tại Thong tư số 21/2013/TT-BTC, Thông tư số 22/2013/TT-BTC 

đến hết năm 2016 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Luật dự trữ quốc giơ số 22/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định sổ 94/2013/NĐ-CP ngậy 21 tháng 8 năm 2013 của Chứửị phủ quy 

định chỉ tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia; 
Căn cứ Nghị định số 2Ỉ5/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 cùa Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Tài chỉnh; 
Theo đề nghị tại công văn sổ 8730/BNN-KH ngày 26/10/2015 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc gia hạn Thông tư quy định định mức bảo 
quản hàng dự trữ quốc gia, 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính San hành Thông tư về việc tiếp tục áp dụng định mức 

phỉ nhập, xuất và bảo quản hạt giong rau và thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia 
do Bộ Nông nghiệp và Phát trỉển nông thôn quản ỉỷ tại Thông tư sổ 21/20Ỉ3/TT-
BTC ngày 25/02/2013 của Bộ Tài chính Quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo 
quản hạt giong rau dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
quản ỉý; Thông tư sổ 22/2013/TT-BTC ngày 25/02/2013 của Bộ Tài chỉnh Quy định 
về định mức phỉ nhập, xuất và bảo quản thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý đến ngày 31 thảng 12 năm 2016. 

Điều 1. Tiếp tục áp dụng định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau 
và thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
quản lý tại Thông tư số 21/2013/TT-BTC ngày 25/02/2013 của Bộ Tài chính quy 
định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau dự trữ quốc gia (sau đây 
gọi tắt là Thông tư 21/2013/TT-BTC); Thông tư số 22/2013/TT-BTC ngày 
25/02/2013 của Bộ Tài chính quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản 
thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia (sau đây gọi tắt là Thông tư 22/2013/TT-BTC) 
đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016. 

Căn cứ định mức, nội dung định mức quy định tại Thông tư 21/2013/TT-
BTC, Thông tu 22/2013/TT-BTC và Thông tư so 108/2013/TT-BTC ngày 13/8/2013 



của Bộ Tài chính quy định về quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật hàng dự trữ quốc 
gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cụ thể hóa định mức cho phù hợp với 
điều kiện của ngành nhưng không vượt quá định mức đã quy định. 

Điều 2ế Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư rtày có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2016. 
2. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến việc quản lý hạt giống rau và thuốc , 

bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư nàyJ'yịjy 
Atoiằ nhận: 

- Văn phòng TW Đảng và các Ban cùa Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Cục Kiểm ừa văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, TCDT. 


