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Phó Trưởng ban thường trực: Thay mặt Ban Chỉ ñạo tổng hợp báo cáo ñịnh kỳ
và ñột xuất các hoạt ñộng của Ban Chỉ ñạo ñến Ủy ban nhân dân thành phố và
Trưởng ban Chỉ ñạo;
ñ) Các thành viên Ban Chỉ ñạo: Tổng hợp báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất các hoạt
ñộng của Kế hoạch cấp nước an toàn theo lĩnh vực quản lý của Sở, ngành mình ñược
phân công ñến cơ quan thường trực Ban Chỉ ñạo.
ðiều 9. Theo dõi, ñôn ñốc và kiểm tra
1. Phó Trưởng Ban thường trực chịu trách nhiệm theo dõi, ñôn ñốc và kiểm tra
việc thực hiện Quy chế này, toàn bộ hoạt ñộng của Ban Chỉ ñạo.
2. Tuỳ theo nhiệm vụ công tác từng giai ñoạn, Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng
Ban thường trực tổ chức kiểm tra, ñánh giá kết quả hoạt ñộng chung của Ban Chỉ ñạo
và từng nhiệm vụ thuộc các chương trình, dự án trong Kế hoạch Cấp nước an toàn
thành phố do thành viên Ban Chỉ ñạo, ñại diện các Sở, ban, ngành thực hiện. Thời
gian, ñịa ñiểm, nội dung kiểm tra do Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban thường trực
quyết ñịnh và thông báo ñến các thành viên ñể thực hiện.
Chương IV
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
ðiều 10. Tổ chức thực hiện
Trưởng Ban Chỉ ñạo cấp nước an toàn thành phố chỉ ñạo, triển khai thực hiện
Quy chế này.
Các tổ chức cá nhân có liên quan và các cơ quan quy ñịnh tại ðiều 7 của Quy
chế này căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực
hiện theo ñúng quy ñịnh của Quy chế này.
Trong quá trình phối hợp thực hiện Quy chế, nếu có vướng mắc, các thành viên
Ban Chỉ ñạo, các tổ chức, cá nhân phản ánh trực tiếp về Sở Xây dựng - Cơ quan
thường trực Ban Chỉ ñạo ñể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét
chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp./.
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