ƯBND TỈNH AN GIANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VẢ PTNT

Số: 576/QĐ-SNN&PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lạp - Tự’ do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 19 thảng 09 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Văn phòng Thường trực Ban Quản lý hệ thống Bắc Vàm Nao
trực thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi truòng Nông thôn

GIÁM ĐÓC SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
Căn cứ Quyết định sổ 09/2009/QĐ-ƯBND ngày 25/3/2009 của ửy ban nhâi
dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn V i
cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang;
Căn cử Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của ƯBNI
.tỉnh An Giang về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Nước sạch và V'
sinh môi trường nông thôn;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT,
QƯYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Văn phòng Thường trực Ban Quản lý hệ thống Bắ'
Vàm Nao trực thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn (gọi tắi
là Văn Phòng Thường trực).
Điều 2. Văn phòng Thường trực có nhiệm vụ:
- Xấy dựng và tổ chức thực hiện Ke hoạch hoạt động hàng năm của hệ thốnỊ
Bắc Vàm Nao.
- Kiểm tra, giám sát nhà thầu thực hiện hợp đồng quản lý, vận hành hệ thốnt
và đánh giá hiệu quả hoạt động vận hành của hệ thống hằng năm.
- Theo dõi diễn biển tác động môi trường của hệ thống Bắc Vàm Nao; thực
hiện các biện pháp cải thiện môi trường trong khu vực.
- Hỗ trợ tăng cường năng lực cho các Ban quản lý tiểu vùng; phối hợp vở
chính quyền địa phương tạo điều kiện để Ban quản lý tiểu vùng hoạt động hiệu quả.

- Quản lý, lập ké hoạch và kiểm tra dụy tu bảo dưỡng tài sản; lưu trữ hồ sơ của
Ban quản lý hệ thống bắc Vàm Nao.
- Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn đề xuất
tuyển dụng và sử dụng, quản lý biên chế sự nghiệp được phân bổ theo Công văn số
1491/SNV-TCCC ngày 06/09/2012 của Sờ Nội vụ về việc biên ché sự nghiệp năm
2012 .

- Xây dựng quy chế làm việc của Văn phòng Thường trực.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Giám đốc
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn; Thủ Trưởng các đơn vị trực
thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.
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