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c) Mỗi thành viên Lãnh ñạo sở có trách nhiệm báo cáo, thông tin về tình hình
thực hiện công tác và xử lý công việc do mình phụ trách cho các thành viên biết trong
các kỳ họp Lãnh ñạo sở.
ðiều 7. Mối quan hệ công tác
1. Với Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan cấp trên của Sở
Giao thông vận tải. Sở có trách nhiệm thường xuyên báo cáo, thỉnh thị, tiếp nhận các
chủ trương, chính sách, các ý kiến chỉ ñạo ñể tổ chức triển khai thực hiện kịp thời.
b) Giám ñốc Sở chịu trách nhiệm báo cáo, ñề xuất ý kiến giải quyết các mặt
công tác của ngành với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giao thông vận tải, chuẩn bị báo
cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh ñể trình cơ quan cấp trên theo sự phân công của Ủy ban
nhân dân tỉnh.
2.Với ðảng ủy Sở và tổ chức ñoàn thể, chính trị, quần chúng:
a) Với ðảng ủy:
- Trong hoạt ñộng ñiều hành Giám ñốc Sở giữ mối quan hệ chặt chẽ với ðảng
ủy Sở.
- Về công tác tổ chức cán bộ: Giám ñốc Sở thông qua ðảng ủy Sở về chủ
trương kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy, quy hoạch, ñào tạo bồi dưỡng, nhận xét
ñánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật ñối
với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan.
b) Với ðoàn thể, chính trị, quần chúng:
- Giám ñốc Sở góp ý với ðảng ủy Sở trong công tác lãnh ñạo và tạo mọi ñiều
kiện ñể các ðoàn thể quần chúng hoạt ñộng tốt theo chức năng, nhiệm vụ.
- Giám ñốc Sở phối hợp với Công ñoàn cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ, công
chức, viên chức cơ quan mỗi năm 01 lần vào cuối năm ñể kiểm ñiểm việc thực hiện
Nghị quyết của ðảng, pháp luật của Nhà nước, ñánh giá việc thực hiện kế hoạch công
tác hàng năm và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới của cơ quan.
3. Với các Sở, ban ngành, ñoàn thể cấp tỉnh:
a) Quan hệ giữa Sở Giao thông vận tải với các Sở, ban ngành, ñoàn thể cấp
tỉnh là quan hệ phối hợp, hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ ñược Ủy ban nhân dân tỉnh
và Bộ Giao thông vận tải giao;
b) Sở Giao thông vận tải chủ ñộng bàn bạc, trao ñổi với các Sở, ngành, ñoàn
thể cấp tỉnh có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ phối hợp công tác ñể ñảm bảo
hoàn thành nhiệm vụ ñược giao. Phối hợp cùng nhau giải quyết những khó khăn,
vướng mắc phát sinh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh những vấn ñề chưa
thống nhất giữa công tác phối hợp ñối với các Sở ban ngành;
c) Các Sở, ban ngành khi có các hoạt ñộng liên quan ñến lĩnh vực giao thông
vận tải phải có sự tham gia phối hợp của Sở Giao thông vận tải.

