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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 597/KTHT- VP 
V/v đề xuất kế hoạch nhiệm vụ và kinh phí 

thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy 

năm 2022 

Hà Nội, ngày   11   tháng   7   năm 2022 

Kính gửi: ……………………………………………………………….. 

Căn cứ Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021- 2025; 

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-BNN-KTHT ngày 14/02/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 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; 

Căn cứ Quyết định số 2408/QĐ-BNN-KTHT ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch thực hiện Chương 

trình phòng, chống ma túy và triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022.  

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đề nghị Quý đơn vị trong và 

ngoài Bộ theo chức năng, nhiệm vụ đề xuất kế hoạch và kinh phí thực hiện đối 

với các nội dung chính như sau: 

1. Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy; 

2. Xây dựng mô hình/dự án 

 “Hỗ trợ phát triển sản xuất, khuyến nghị các vật nuôi, cây trồng mới thay 

thế cây có chứa chất ma túy”; 

3. Tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi cây trồng, 

vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao để thay thế cây có chứa chất ma túy. 

Đề xuất của các đơn vị đề nghị gửi về Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển 

nông thôn trước ngày 29/7/2022 để xem xét, tổng hợp báo Bộ (Chi tiết liên 

hệ Văn phòng Cục, điện thoại: 02438437673)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Trần Thanh Nam (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, VP. 

CVST:                Phạm Duy Đông   

PCVP:                Bùi Quang Tuấn 

                           Hà Thị Mai Phương   

                 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Tiến 
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