Cơ quan phát hành: Văn phòng Chính phủ

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC
TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY; CÔNG TÁC
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ VỆ SINH, AN TOÀN THỰC PHẨM
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021
THỜI GIAN

NỘI DUNG

THỰC HIỆN

08h00 - 08h05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
08h05 - 08h15 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu khai
mạc
Phần I. Phổ biến quán triệt Luật Phòng, chống ma túy 2021 và văn bản quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành
08h15 - 08h45 Nội dung chính của Luật Phòng, chống ma túy và Bộ Công an
Nghị định số 105/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng,
chống ma túy
08h45 - 08h55 Nghị định số 109/2021/NĐ-CP quy định về cơ sở y Bộ Y tế
tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và
hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma
túy
08h55 - 09h05 Thông tư số 18/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn Bộ Y tế
chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình
trạng nghiện ma túy.
09h05 - 09h25 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bộ LĐTBXH
Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính
về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.
09h25 - 09h40 Giải lao
Phần II. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 và vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết

09h40 - 10h10 Quán triệt một số nhiệm vụ phòng, chống dịch
Covid-19 ở cơ sở
10h10 - 10h40 Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết
Nguyên đán.
10h40 - 11h15 Thảo luận
11h15 - 11h30 Phó Thủ tướng kết luận

Bộ Y tế
Bộ Y tế

