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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             

QUY ĐỊNH 

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  

và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT 
(Kèm theo Quyết định số: 3165/QĐ-UBND ngày 31/12/2020  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định) 

 

Điều 1. Vị trí, chức năng  

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn là đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Trung tâm), 

có chức năng kiểm nghiệm chất lượng nước, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc 

tế, truyền thông, tư vấn và dịch vụ về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 

trên địa bàn tỉnh. 

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, 

nghiệp vụ của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 

thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.  

Trung tâm tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên, có tư cách pháp 

nhân, có nơi làm việc, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Đề xuất với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chính 

sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm, trung hạn và hàng năm về 

nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; phương thức quản lý, mô hình quản lý 

cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

2. Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kế 

hoạch công tác năm và trung hạn, chiến lược phát triển Trung tâm; Chương trình, 

dự án về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Chương trình, dự án thành 

phần về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tổ chức thực hiện sau khi được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Thực hiện phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm; kiểm định về chất lượng 

nước đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân cung cấp nước sạch (theo yêu cầu của cơ 

quan quản lý nhà nước) theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật 

để đảm bảo chất lượng nước của các công trình cấp nước sạch nông thôn. 

4. Thực hiện sản xuất, cung cấp, tiêu thụ nước sạch nông thôn; quản lý, bảo 

vệ, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung được giao; 

tổ chức thi công xây lắp, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình 

nước sạch nông thôn do Trung tâm quản lý theo quy định của pháp luật; Xây dựng 

mô hình mẫu về quản lý, sử dụng và khai thác công trình để phổ biến, nhân rộng 
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và phục vụ công tác đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho các đơn vị quản lý, sử dụng và 

khai thác công trình cấp nước tập trung. 

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chủ đầu tư chương trình, dự án nước sạch 

và vệ sinh môi trường nông thôn được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của 

pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình, dự án về nước 

sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo phân công của Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

6. Tổ chức truyền thông, phổ biến, giáo dục, vận động, hướng dẫn nhân dân 

bảo vệ công trình cấp nước, sử dụng tiết kiệm nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi 

trường nông thôn tại địa phương theo quy định của pháp luật. 

7. Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ thuật, 

chuyên môn nghiệp vụ về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho các tổ 

chức cá nhân có nhu cầu phù hợp với năng lực của Trung tâm; Tổ chức hoặc tham 

gia tổ chức các hội thi, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan 

học tập, trao đổi kinh nghiệm về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo 

quy định của pháp luật. 

8. Thực hiện hợp tác quốc tế, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ về n-

ước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo quy định của pháp luật. 

9. Tư vấn, dịch vụ; liên doanh liên kết cung ứng dịch vụ công về nước sạch 

và vệ sinh môi trường nông thôn phù hợp với năng lực, chuyên môn, lĩnh vực hoạt 

động của Trung tâm và theo quy định của pháp luật. 

10. Tham gia thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh tại tỉnh. 

Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức 

kinh tế, kỹ thuật, điều tra thống kê về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 

theo phân công của Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định 

pháp luật. 

11. Thu thập, xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu về nước 

sạch và vệ sinh môi trường nông thôn phục vụ quản lý nhà nước theo quy định 

pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ; kết quả thực hiện các chương trình, 

dự án về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được giao với Trung tâm 

Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn theo quy định. 

12. Quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, tài sản, tài chính và 

nguồn lực khác được giao theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao. 

Điều 3. Cơ cấu Tổ chức bộ máy và biên chế  

1. Lãnh đạo Trung tâm: Có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 

- Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của 

Trung tâm. 
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- Phó giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách một 

số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật 

về nhiệm vụ được phân công. 

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc Trung 

tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh, phù hợp 

với tiêu chuẩn chức danh theo quy định. 

2. Các phòng chuyên môn và nhà máy:  

- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật; 

- Nhà máy nước Nam Hoa, huyện Nam Trực; 

- Nhà máy nước Nam Thắng, huyện Nam Trực. 

3. Số lượng người làm việc của Trung tâm  

Số lượng người làm việc của Trung tâm trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và cơ 

cấu ngạch viên chức và nằm trong tổng số người làm việc ở đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc Sở Nông nghiệp&PTNT được UBND tỉnh giao hàng năm. 

4. Kinh phí hoạt động 

Kinh phí hoạt động của Trung tâm do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn 

thu hợp pháp khác. 

Điều 4. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm: 

- Bố trí, sắp xếp tổ chức, số lượng lãnh đạo, cán bộ, viên chức của Trung 

tâm đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu theo quy định pháp luật và theo 

đúng quy định về phân công phân cấp quản lý của UBND tỉnh. 

- Chỉ đạo Trung tâm xây dựng đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền 

phê duyệt; quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng, nhà máy thuộc Trung tâm; 

đồng thời bố trí, sử dụng viên chức đảm bảo chức danh, tiêu chuẩn ngạch./.  


