
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 901 /LĐLĐ-CTCS 

V/v tham gia góp ý vào Dự thảo Kế hoạch 

 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy 

giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh 

 

Quảng Trị, ngày 20 tháng 10 năm 2021 

  

  Kính gửi:            Công an tỉnh   

 

Căn cứ Công văn 2427/CAT-PV01 ngày 12/10/2021 của Công an tỉnh về 

việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống 

ma túy giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh, sau khi nghiên cứu dự thảo, Liên 

đoàn Lao động tỉnh tham gia ý kiến như sau: 

- Về bố cục, nội dung của dự thảo: Cơ bản thống nhất 

- Trong phần IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM: 

+ Tại tiểu mục 18 (trang 11), đề nghị sửa tên tiêu đề tiểu mục 18 “Liên đoàn 

Lao động Việt Nam tỉnh” thành “Liên đoàn Lao động tỉnh” (bỏ từ Việt Nam) cho 

chính xác với tên gọi của Liên đoàn Lao động tỉnh. Đồng thời, chuyển tiểu mục này 

đứng sau hoặc trong tiểu mục 19. “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các 

tổ chức thành viên”. Bởi vì LĐLĐ tỉnh là một tổ chức thành viên của Mặt trận tỉnh. 

+ Tại tiểu mục 17 (trang 10), tiểu mục 19 (trang 11): Đề nghị bỏ từ “đề nghị” 

trước tiêu đề của 2 tiểu mục này cho thống nhất với các tiểu mục khác trong cùng 

phần IV.  

Kính đề nghị Công an tỉnh xem xét tổng hợp, sửa đổi./. 

 

     

 

Nơi nhận:                                               
- Như trên; 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;                                                  

- Lưu: VT, CTCS.                                                                    

TM.BAN THƯỜNG VỤ                                                                                                                                                

PHÓ CHỦ TỊCH  
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