
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỤC KINH TẾ HỢP TÁC 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /KTHT- VP 
V/v thông báo vốn triển khai xây dựng  

mô hình “Hỗ trợ phát triển sản xuất, 

khuyến nghị các vật nuôi, cây trồng thay 

thế cây có chứa chất ma túy” 

Hà Nội, ngày         tháng        năm 2022 

 

                

Kính gửi: 

 

- Chi cục Phát triển nông thôn Lào Cai; 

- Chi cục Phát triển nông thôn Lai Châu. 

  

Thực hiện Quyết định số 645/QĐ-BNN-KTHT ngày 14/02/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 

phòng, chống ma túy giai đoạn 2021- 2025 theo Quyết định số 1452/QĐ-TTg 

ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 3516/QĐ-BNN-KTHT 

ngày 16/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt điều chỉnh kế hoạch 

triển khai nhiệm vụ thực hiện trong năm 2022 tại Quyết định số 645/QĐ-BNN-

KTHT ngày 14/02/2022.  

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT đề nghị các đơn vị căn cứ vào các nhiệm 

vụ và kinh phí được giao tại Quyết định số 3516/QĐ-BNN-KTHT ngày 

16/9/2022 xây dựng thuyết minh và dự toán theo hướng dẫn tại Quyết định số 

3533/QĐ-BNN-KTHT ngày 19/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

PTNT; Công văn số 228/KTHT-VP ngày 29/3/2019 của Cục Kinh tế hợp tác 

và PTNT. 

 Hồ sơ đề nghị gửi về Cục Kinh tế hợp tác và PTNT trước ngày 26/9/2022 

để kịp thẩm định, phê duyệt triển khai thực hiện./. 

   (Ghi chú: chi tiết liên hệ với các công chức theo dõi chỉ đạo mô hình: Bùi Quang Tuấn - Phó 

Chánh Văn phòng Cục, ĐT: 0988996619; Phạm Duy Đông - Chuyên viên, ĐT 0912881904; 

file mềm văn bản đăng trên trang web của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Cục (BP kế toán; Kế hoạch); 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Tiến 
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