
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ Y TẾ 
 

             Số:  2628 /SYT-NV 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 
 

  Bình Thuận, ngày 08  tháng 7  năm 2022 
V/v đăng tải lên Cổng thông tin điện 

tử hoặc tạp chí, ấn phẩm chính thức 

của tỉnh để lấy ý kiến góp ý rộng rãi 

đối với Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương về chất lượng nước sạch 

sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

 

 

           Kính gửi:  Uỷ ban nhân dân tỉnh 

 

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 (QCVN 01-1:2018/BYT);  

Thông tứ 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung và 

bãi bỏ một số điều  của 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 về việc Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành 

quy chuẩn kỹ thuật; Kế hoạch 3545/KH-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh 

về việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCKTĐP) về chất lượng nước 

sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Bình Thuận năm 2021. 

Để đảm bảo việc xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về 

chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Bình Thuận đúng theo 

trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương được quy 

định tại khoản 3, Điều 8 của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 

của Bộ Khoa học và Công nghệ. Sở Y tế kính đề nghị UBND tỉnh cho đăng tải 

nội dung Dự thảo nói trên lên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh để lấy ý kiến 

góp ý rộng rãi theo quy định. 

(Đính kèm Dự thảo Quyết định; Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật và dự thảo 

Báo cáo thuyết minh). 

Thời gian lấy ý kiến: Đến hết ngày 12/8/2022 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:           KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;         PHÓ GIÁM ĐỐC      - 
- Giám đốc SYT (b/c); 

- Các PGĐ SYT (biết); 

- Lưu: VT, NV.           

 

    Lê Văn Hồng 
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