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Số:         /MT 
V/v góp ý đối với việc ban hành 

QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng 
cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Hà Nội, ngày           tháng         năm 2022 

 

 

Kính gửi: Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo. 

 

Ngày 26/4/2022, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo có Công văn số 
537/K2ĐT-NCKH về việc góp ý cho việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 
về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt của UBND tỉnh Ninh 
Thuận. Sau khi nghiên cứu các công văn và dự thảo hồ sơ Quy chuẩn kỹ thuật địa 
phương đính kèm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Cục Quản lý môi trường y tế có ý 
kiến như sau: 

1. Về cơ bản hồ sơ đã đầy đủ theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư 
26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2. Để dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử 
dụng cho mục đích sinh hoạt của UBND tỉnh Ninh Thuận được hoàn thiện, Cục 
Quản lý môi trường y tế đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận xem xét bổ sung, chỉnh 
sửa dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho 
mục đích sinh hoạt (theo phụ lục đính kèm). 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT. Nguyễn Thị Liên Hương (để báo cáo); 
- Lưu: VT, SKHC. 

 
 

KT.CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 
 
 

Lương Mai Anh 
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PHỤ LỤC GÓP Ý QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG TỈNH NINH THUẬN 
(kèm theo Công văn            /MT ngày        /       /2022) 

 
TT Nội dung Tình trạng kiểm tra 
A. Yêu cầu chung Phù hợp với Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 

14/12/2018, Thông tư 26/2021/TT-BYT ngày 
15/12/2021 của Bộ Y tế 

B. Nội dung cụ thể  
1.  Phạm vi điều chỉnh Phù hợp với QCVN 01-1:2018/BYT 
2.  Đối tượng áp dụng Đề nghị bổ sung, chỉnh sửa như sau: 

1. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân 
thực hiện một phần hoặc tất cả các hoạt động khai 
thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ nước sạch 
theo hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh (sau đây 
gọi tắt là đơn vị cấp nước); các cơ quan quản lý nhà 
nước về thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước 
sạch; các phòng thử nghiệm các thông số chất lượng 
nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
2. Các đơn vị cấp nước tại các tỉnh, thành khác có hoạt 
động cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
không áp dụng Quy chuẩn này mà áp dụng Quy chuẩn 
Địa phương (QCĐP) tại địa điểm đơn vị hoạt động 
khai thác, sản xuất.  
3. Quy chuẩn này không áp dụng đối với nước uống 
trực tiếp tại vòi, nước đóng bình, đóng chai, nước 
khoáng thiên nhiên đóng bình, đóng chai, nước sản 
xuất ra từ các bình lọc nước, hệ thống lọc nước và các 
loại nước không dùng cho mục đích sinh hoạt. 

3.  Giải thích từ ngữ Đề nghị chỉnh sửa Khoản 2 như sau: đề nghị bỏ, vì đã 
có giải thích từ ngữ tại Khoản 1 Điều 2 của QCĐP này. 
- Rà soát, xem xét một số từ không sử dụng (nội kiểm, 
ngoại kiểm); định nghĩa về thử nghiệm. 

4.  Danh mục các thông số chất 
lượng nước sạch và ngưỡng giới 
hạn cho phép 

Phù hợp với QCVN 01-1:2018/BYT 

5.  Quy định thử nghiệm các thông 
số chất lượng nước sạch 

Đề nghị chỉnh sửa: 
- Khoản 1: đề nghị chỉnh sửa như sau: “Việc thử 
nghiệm các thông số chất lượng nước sạch phải được 
thực hiện tại các phòng thử nghiệm, tổ chức chứng 
nhận được công nhận phù hợp với TCVN ISO/IEC 
17025”. 
- Khoản 2, Khoản 3: đề nghị gộp và chỉnh sửa như sau: 
“Thông số chất lượng nước sạch nhóm A, B: Tất cả 
các đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm định 
kỳ theo quy định tại Điểm a, b Khoản 5 Điều 5 của 
Quy chuẩn này”. 
- Khoản 4: đề nghị chỉnh sửa như sau: “Các đơn vị cấp 
nước phải tiến hành thử nghiệm 99 thông số chất 
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TT Nội dung Tình trạng kiểm tra 
lượng nước trong danh mục các thông số chất lượng 
nước sạch quy định tại QCVN 01-1:2018/BYT”. 

6.  Phương pháp lấy mẫu, phương 
pháp thử 

Phù hợp với QCVN 01-1:2018/BYT. 

7.  Công bố hợp quy  Đề nghị bổ sung, chỉnh sửa như sau: 
1. Đơn vị sản xuất nước sạch (trừ các đơn vị chỉ thực 
hiện hoạt động truyền dẫn, bán buôn, bán lẻ) phải tự 
công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư 
số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về 
công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức 
đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật, Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 
31/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 
2. Đơn vị cấp nước phải công bố hợp quy theo phương 
thức đánh giá sự phù hợp quy định tại Điểm a Khoản 
1 Điều 5 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa 
học và Công nghệ và gửi bản tự công bố hợp quy về 
Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận theo Mẫu tại Phụ lục số 02 
của QCVN 01-1:2018/BYT (hoặc phụ lục của QCĐP). 
3. Trình tự công bố hợp quy và Hồ sơ đăng ký công 
bố hợp quy được quy định tại Điều 13 và 14 Thông tư 
28/2012/TT-BKHCN.  
4. Ký hiệu dấu hợp quy được quy định tại Phụ lục IX, 
Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 
của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

8.  Quy định về kiểm tra, giám sát 
chất lượng nước sạch sử dụng 
cho mục đích sinh hoạt 

Phù hợp với Điều 2 Thông tư số 41/2018/TT-BYT 

9.  Tổ chức thực hiện, nêu trách 
nhiệm cụ thể của từng đơn vị 

Đề nghị nêu đầy đủ trách nhiệm thi hành của các đơn 
vị: Sở Y tế; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trung 
tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; Đơn vị cấp nước 
theo Khoản 4, 5, 6, 7 của Điều 5 của Thông tư số 
41/2018/TT-BYT và bổ sung thêm trách nhiệm thi 
hành của các Sở, ngành khác cho phù hợp với tình hình 
của địa phương. 

 
Lãnh đạo phòng Chuyên viên soạn thảo 

 
 
 
 

Nguyễn Huy Cường 

 
 
 
 

Cao Thị Tuyết Hạnh 
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