46

CÔNG BÁO/Số 58+59/Ngày 10-9-2008

- Xin ý kiến chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm nâng cao hiệu
quả công việc;
- Chịu sự kiểm tra, giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Đối với phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện:
Cùng phối hợp tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp
luật của Nhà nước.
4. Đối với Mặt trận và các đoàn thể:
Phối hợp chặt chẽ trên mọi lĩnh vực để thực hiện tốt công tác được Huyện ủy,
UBND huyện giao.
5. Đối với các xã, thị trấn:
Mối quan hệ về chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực lao động, người có
công và xã hội, phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác lao động,
người có công và xã hội ở địa phương. Đồng thời, tuyên truyền phổ biến, chủ trương
chính sách về công tác lao động việc làm, công tác chăm sóc thương binh, gia đình
liệt sĩ và người có công cách mạng, công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và
người có công cách mạng, công tác xóa đói giảm nghèo, công tác trợ cấp xã hội
thường xuyên, đột xuất, công tác phòng chống tệ nạn xã hội (mại dâm, ma túy), công
tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa
phương.
Điều 5. Điều khoản thi hành
Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề phát sinh mới, Trưởng Phòng
Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phản ánh và đề xuất để UBND
huyện có những bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế./.
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