
 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:          /UBND-VXNV     Ninh Thuận, ngày      tháng  4 năm 2022 
V/v xin ý kiến Bộ Y tế về dự 

thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương về chất lượng nước 

sạch sử dụng cho mục đích 

sinh hoạt tỉnh Ninh Thuận. 

  

 

  

   Kính gửi: Bộ Y tế. 

 

Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng 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; Thông tư số 26/2021/TT-

BYT ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 

một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt; 

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

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

quy chuẩn kỹ thuật; 

Đến nay, tỉnh Ninh Thuận đã hoàn thành xong hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương (QCĐP) về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh 

hoạt tỉnh Ninh Thuận và đã được Hội đồng thẩm tra của tỉnh thông qua. Kết quả: 

có 09/09 thành viên Hội đồng thẩm tra thống nhất với nội dung dự thảo, trong đó 

có 04 thành viên Hội đồng thẩm tra có thêm một số ý kiến góp ý. Ban soạn thảo 

đã tổng hợp, giải trình và tiếp thu theo ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm 

tra. 

Để bảo đảm thực hiện đúng các quy định về việc ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương, UBND tỉnh Ninh Thuận kính trình Bộ Y tế cho ý kiến đối với 

dự thảo QCĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Ninh 

Thuận. 

Kính đề nghị Bộ Y tế xem xét, sớm cho ý kiến để tỉnh Ninh Thuận triển khai 

các thủ tục tiếp theo đảm bảo theo tiến độ quy định./. 

Hồ sơ kèm theo: 

1. Quyết định giao nhiệm vụ xây dựng QCĐP; 

2. Báo cáo quá trình xây dựng QCĐP; 
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3. Dự thảo QCĐP kèm thuyết minh và các tài liệu làm căn cứ xây dựng 

QCĐP; 

4. Danh sách các cơ quan gửi lấy ý kiến và bảng tổng hợp; 

5. Công văn UBND tỉnh gửi Bộ Khoa học và Công nghệ xin ý kiến góp ý, 

Công văn của Bộ Khoa học và Công nghệ góp ý và bảng tổng hợp ý kiến góp ý 

của Ban soạn thảo; 

6. Công văn của UBND tỉnh xác nhận Biên bản thẩm tra hồ sơ dự thảo 

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

Biên bản thẩm tra và Bảng tổng hợp, giải trình và tiếp thu ý kiến góp ý của Hội 

đồng thẩm tra Hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) về chất 

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

7. Báo cáo đánh giá rủi ro. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT UBND tỉnh NLB; 
- Sở Y tế; 
- VPUB: LĐ; 
- Lưu: VT, VXNV. NNN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Long Biên 
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