
BỘ NÔNG NGHIỆP 

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /QĐ-BNN-KTHT Hà Nội, ngày         tháng       năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành hướng dẫn thực hiện  

Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025  

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Luật số 73/2021/QH14 ngày 30/3/2021 của Quốc hội về phòng, 
chống ma túy; 

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 Nghị định số 105/2021NĐ-CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành hướng dẫn thực hiện Chương trình phòng, chống ma 

túy và triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 

(Có hướng dẫn chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, 

Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc Bộ, UBND các tỉnh, thành phố có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG 
- Như Điều 2; THỨ TRƯỞNG 

- Bộ trưởng (để b/c);  

- Thứ trưởng Trần Thanh Nam; 

- Bộ Công an; 

 

- Lưu: VT, KTHT.             

 

 

               Lê Quốc Doanh 
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