اختصاصات نائب الوالي و األقسام التابعة لمكتب نائب الوالي ( ....نمطي)
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اختصاصات نائب الوالي
 المحافظة على النظام العام في النيابة و اتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الجهاتالمختصة.
 المساندة في تنفيذ األحكام القضائية بالتنسيق مع الجهات المختصة. لنائب الوالي في حالة الضرورة وحفاظا ً على الصالح العام والنظام توقيفالمخالفين وإبالغ الجهات المختصة خالل 42ساعة.
 التنسيق مع جهات االختصاص في مراقبة حدود النيابة المحاذية للدول المجاورةورفع ما يستجد بشأنها للوالي .
 العمل على تفعيل دور القطاع الخاص في النيابة . التنسيق و التعاون مع الجهات المختصة حيال المشاريع المقترح إقامتها في النيابة. االلتقاء بالشيوخ و األعيان و المواطنين في النيابة كلما لزم األمر . التنسيق مع الوالي لتوفير االحتياجات الالزمة لمتطلبات العمل بالنيابة . قيام نائب الوالي بالتنسيق مع الوالي باقتراح الخطة السنوية لتدريب وتأهيلالموظفين في مكتبه.
 اإلشراف على سير الخدمات التي تقدمها الجهات المختصة بالنيابة والقيامبالمتابعة الالزمة لرفع مستواها .
 يرفع نائب الوالي تقارير دورية للوالي عن سير أداء العمل في النيابة تتضمنمقترحاته.
 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر والتي تدخل ضمننطاق اختصاصاته.
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اختصاصات
قسم التنسيق والمتابعة
بمكتب نائب الوالى
 تنسيق األعمال المكتبية بالنيابة. متابعة ما يصدر من النائب من قرارات وأوامر مكتبية وتوجيهات ورصد نتائجها. متابعة المراسالت الصادرة و الواردة وما يتخذ فيها من إجراءات . عرض تقارير دورية عن سير العمل بالمكتب و النيابة وما تقدمه المؤسساتالحكومية من خدمات .
 إعداد المحاضر المتعلقة بأعمال اللجان بالنيابة . استقبال ومرافقة زوار النيابة وإمدادهم بالمعلومات المتعلقة بالنيابة . القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل نائب الوالي والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات
قسم الشؤون اإلدارية والمالية
بمكتب نائب الوالى
 مراقبة حضور وانصراف الموظفين ودوريات الحراس وإعداد قوائم بذلكوعرضها على الرئيس المباشر .
 مسك الدفاتر و السجالت و الملفات المتعلقة بشؤون الموظفين و حفظها . متابعة إعداد كشوف الرواتب والعالوات والمكافآت وإرسالها إلى الجهة المختصةبالمكتب .
 مسك دفاتر العهد وإجراء القيود من واقع المستندات الفعلية . توفير األدوات المكتبية الالزمة وفقا ً للنظم المقررة لذلك . القيام باألعمال المتعلقة باألثاث واإلسكان ومتابعة صيانتها بالتنسيق مع الجهاتالمختصة .
 إجراء التنسيق الالزم مع الجهات المختصة فيما يتعلق بتدريب و تأهيل الموظفين. القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل نائب الوالي والتي تدخل ضمن نطاقاختصاصاته.
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اختصاصات
قسم تنظيم اإلسكان الريفي لنيابات والية صاللة
(السان /زيك /قيرون حيرتي /حجيف /غدو /طيطام)
 تنفيذ ومتابعة القوانين واللوائح المتعلقة باإلسكان في النيابة. فرز ومراجعة استمارات وطلبات االنتفاع واستيفاء البيانات المطلوبة. إعداد ومراجعة محاضر اللجان الفرعية بالنيابة. التنسيق بشأن طلبات توصيل التيار الكهربائي للمساكن القائمة بالجبل والسهل. التنسيق مع الدائرة المختصة في الزيارات الميدانية المتعلقة بالنيابة. -القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل نائب الوالي والتي تدخل ضمن نطاق اختصاصاته.
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اختصاصات
قسم الشؤون العامة
بمكتــب نائــب الوالــى
-

القيام باألعمال الالزمة لتوعية المواطنين باألنشطة الحكومية بالنيابة .
تولى الرد علىى شىكاوى المىواطنين التىي تىرد لمكتىب النائىب بالتنسىيق مىع الجهىات
المختصة.
قيد شكاوى المواطنين التي تستدعى بحثها مىع أطرافهىا وتحديىد مواعيىد بحىث تلىك
الشكاوي .
اسىىتدعاء أطىىراف النىىزاع والشىىهود وتسىىجيل أقىىوالهم فىىي محاضىىر رسىىمية وإثبىىات
اإلجراءات التي تتم بشأنها .
إحالة المنازعات التي يتعذر حلها إلى الجهات المختصة للفصل فيها .
اسىىتدعاء أطىىراف النىىزاع للمثىىول أمىىام المحىىاكم أو الجه ىات المختصىىة إذا لىىزم ذلىىك
بالتنسيق مع جهات االختصاص.
إعىىداد وحفىىظ المعلومىىات الخاصىىة بالقبائىىل و ش ىيوخها بالواليىىة مىىن حيىىث أسىىمائها
ومواقعها الجغرافية و أية معلومات أخرى تتوفر بشأنها .
القيىىىام باألعمىىىال المتصىىىلة بالشىىىؤون القبليىىىة والشىىىيوخ ومتابعتهىىىا لىىىدى الجهىىىات
المختصة.
تلقىىي كافىىة الطلبىىات والمعىىامالت التىىي تىىرد إلىىى القسىىم مىىن المىىواطنين و مراجعتهىىا
وتوثيقها و متابعتها مع الجهة المختصة بذلك .
إعداد التقارير الدورية و غير الدورية عن سير العمل بالقسم .
القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها مىن قبىل نائىب الىوالي والتىي تىدخل ضىمن نطىاق
اختصاصاته.
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