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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  

 (Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-BNN-KTHT ngày          /          /2022 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)  
 

1. Thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy”. 

a) Điều chỉnh nội dung “Tuyên truyền về mô hình chuyển đổi sản xuất 

có hiệu quả để xóa bỏ cây có chất ma túy ở một số tỉnh trọng điểm” thành 

“Tuyên truyền trên Báo Nông thôn ngày nay về một số mô hình chuyển đổi 

cây trồng, vật nuôi có hiệu quả để xóa bỏ cây có chất ma túy tại một số tỉnh 

trọng điểm”. 

b) Điều chỉnh không thực hiện nội dung “Tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng tháng hành động phòng chống ma túy theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ”. Kinh phí chuyển sang thực hiện nội dung “Tuyên truyền trên Báo Tuổi trẻ 

Thủ đô về các hoạt động nâng cao công tác phòng, chống ma túy và tác hại của 

ma túy đối với sức khỏa con người; công tác phòng, chống ma túy đối với nhóm 

thanh, thiếu niên”. 

c) Điều chỉnh đơn vị thực hiện, địa điểm tổ chức các 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. 

- 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 tại tỉnh 

Lào Cai. 

+ Đơn vị thực hiện: Chi cục Phát triển nông thôn Lào Cai. 

+ Số lượng: 02 lớp. 

+ Kinh phí thực hiện: 180.000.000 đồng (90.000.000 đồng/lớp). 

- 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 tại tỉnh 

Lai Châu. 
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+ Đơn vị thực hiện: Chi cục Phát triển nông thôn Lai Châu. 

+ Số lượng: 03 lớp. 

+ Kinh phí thực hiện: 270.000.000 đồng (90.000.000 đồng/lớp). 

2. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng mô hình “Hỗ trợ phát triển sản xuất, 

khuyến nghị các vật nuôi, cây trồng mới thay thế cây có chứa chất ma túy ”. 

a) Điều chỉnh, đơn vị thực hiện, địa điểm tổ chức và điều chỉnh giảm kinh 

phí thực hiện xây dựng mô hình “Hỗ trợ phát triển sản xuất, khuyến nghị các vật 

nuôi, cây trồng mới thay thế cây có chứa chất ma túy”. 

- Điều chỉnh đơn vị thực hiện “Cục Kinh tế hợp tác và PTNT chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị có liên quan” thành Chi cục Phát triển nông thôn Lào Cai. 

- Điều chỉnh địa điểm thực hiện: Tỉnh Sơn La sang tỉnh Lào Cai. 

- Điều chỉnh giảm kinh phí thực hiện từ 500.000.000 đồng xuống thành 

450.000.000 đồng. 

b) Điều đơn vị thực hiện và điều chỉnh giảm kinh phí thực hiện xây dựng 

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

thế cây có chứa chất ma túy” tại tỉnh Lai Châu. 

- Điều chỉnh đơn vị thực hiện “Cục Kinh tế hợp tác và PTNT chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị có liên quan” thành Chi cục Phát triển nông thôn Lai Châu. 

- Điều chỉnh giảm kinh phí thực hiện từ 500.000.000 đồng xuống thành 

450.000.000 đồng. 

 (Phụ lục chi tiết kèm theo)./. 
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