
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày     tháng     năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng thẩm tra Hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 

về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Ninh Thuận 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007; 

Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra giám sát chất lượng 
nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; 

Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn 

kỹ thuật; 

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Ninh 

Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh nhiệm vụ thẩm tra dự thảo Quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt quy 

định tại Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 

04/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

280/TTr-SKHCN ngày 03/3/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm tra Hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Ninh 

Thuận (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các ông (bà) có tên như sau: 

1. Chủ tịch Hội đồng 



Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng 

- Ông Bùi Văn Kỳ - Phó Giám đốc Sở Y tế. 

3. Các Ủy viên Hội đồng 

- Đại diện Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ông Lê Quyện - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; 

- Ông Đạo Văn Rớt - Phó Giám đốc Sở Công Thương; 

- Ông Nguyễn Khắc Lâm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 

- Ông Lê Thanh Tuấn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường - 

Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ông Nguyễn Khắc Hoan - Phó Trưởng phòng QLHĐXD&HTKT Sở Xây 

dựng. 

4. Thư ký Hội đồng  

Ông Võ Văn Khoa - Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng. 

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm tra hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Ninh 

Thuận theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 

25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định hiện hành của nhà 

nước; căn cứ kết quả thẩm tra để tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện các thủ tục, 

hồ sơ theo quy định. 

Kinh phí chi trả cho hoạt động của Hội đồng thẩm tra trong dự toán được 

giao của Sở Y tế (theo Phụ lục III của Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Ninh 

Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của 

UBND tỉnh). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và 

Công nghệ, Y tế, Tư pháp, Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và các thành viên Hội đồng thẩm tra nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV; 

- Lưu: VT. ĐN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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