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QUY CHẾ
Về mối quan hệ công tác giữa UBND huyện và
LðLð huyện Nam ðông
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số: 1474/2006/Qð-UBND)

Chương I
NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG
ðiều 1. Quan hệ giữa UBND huyện và BTV LðLð huyện là mối quan hệ giữa
các thành viên trong hệ thống chính trị của huyện, ñảm bảo phối hợp công tác, tôn
trọng lẫn nhau. Khi có những vấn ñề mới nảy sinh liên quan ñến nghĩa vụ và quyền
lợi của người lao ñộng và hoạt ñộng Công ñoàn mà pháp luật chưa quy ñịnh cụ thể thì
hai bên có trách nhiệm bàn bạc ñể thống nhất giải quyết.
ðiều 2. Hai bên có trách nhiệm trao ñổi, bàn bạc, thông báo cho nhau về tình
hình và các chủ trương, chính sách có liên quan ñến nghĩa vụ và quyền lợi ñối với
CNVC-Lð.
ðiều 3. UBND huyện và LðLð huyện thường xuyên phối hợp và tạo ñiều kiện
lẫn nhau ñể mỗi bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần tích cực
vào việc ổn ñịnh và phát triển các lĩnh vực KT-XH, ANQP của huyện nhà.
Chương II
NHỮNG QUY ðỊNH VỀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
ðiều 4. Trong quá trình xây dựng và thực hiện chương trình kế hoạch phát
triển KT-XH, các chế ñộ chính sách có liên quan ñến CNVC-Lð, UBND huyện và
LðLð huyện có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung sau:
1. UBND huyện thực hiện chế ñộ thông tin tình hình KT-XH của ñịa phương
cho LðLð huyện, ñồng thời nghiên cứu và xử lý kịp thời các kiến nghị, ý kiến tham
gia của BTV LðLð huyện về vấn ñề xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã
hội của huyện và những vấn ñề liên quan ñến quyền lợi và nghĩa vụ của CNVC-Lð.
2. LðLð huyện có trách nhiệm chỉ ñạo hệ thống Công ñoàn cấp dưới, vận
ñộng CNVC-Lð thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển KT-XH của huyện,
ñồng thời nắm chắc tình hình lao ñộng, ñời sống, việc làm, tâm tư nguyện vọng của
CNVC-Lð, phản ánh kịp thời, ñề xuất những biện pháp ñể cùng UBND huyện giải
quyết.

