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THÔNG BÁO 

V/v cấp chứng nhận chủng loại gạo thơm vào Vương quốc Anh và Bắc Ai-len  

được hưởng ưu đãi hạn ngạch thuế quan theo 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) trước khi có Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ ban hành 
______________________________________________ 

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 (viết tắt là Hiệp định 

UKVFTA) có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021; Bộ Nông nghiệp và PTNT được giao 

chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ tại 

Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 18/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê 

duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định UKVFTA. Đến nay, Dự thảo Nghị định đang 

được hoàn thiện. Tuy nhiên, hiện nay một số doanh nghiệp đã có hợp đồng xuất 

khẩu gạo sang Vương quốc Anh, cần có xác nhận chủng loại gạo thơm để được 

hưởng hạn ngạch ưu đãi thuế quan.  

Căn cứ Nghị quyết số 190/NĐ-CP ngày 21/12/2020 của Chính phủ về việc 

áp dụng tạm thời Hiệp định UKVFTA. Trong đó, Nghị quyết ghi “Bộ Công 

thương, Bộ Tài chính và các Bộ, nghành liên quan khẩn trương có hướng dẫn cụ 

thể để áp dụng tạm tời Hiệp định UKVFTA...”.  

Để kịp thời hỗ trợ Doanh nghiệp xuất khẩu gạo thơm vào Vương quốc Anh và 

Bắc Ai-len được hưởng ưu đãi hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định UKVFTA trong 

thời gian chờ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 103/2020/NĐ-CP ngày 04/9/2020 của Chính phủ ban hành, Cục Trồng trọt thực 

hiện việc cấp chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên hiệp Vương quốc 

Anh và Bắc Ai-len theo mẫu quy định tại Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 

04/9/2020 của Chính phủ nếu các đơn vị có nhu cầu xin được chứng nhận vào Liên 

hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len. 

Cục Trồng trọt Thông báo rộng rãi trên Website của Cục để các Doanh 

nghiệp xuất khẩu gạo thơm sang Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan biết./. 
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