
 

 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

BAN SOẠN THẢO QCKTĐP VỀ 

CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số:               Đắk Nông, ngày      tháng 01 năm 2023    

V/v đăng tải nội dung lấy ý kiến góp ý 

các Dự thảo của Quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương về chất lượng nước sạch sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh 

Đắk Nông. 

 

 

 Kính gửi:  

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông. 

 
 Căn cứ Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BYT ngày 06/6/2022 của Bộ Y tế 

về Thông tư 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; 

Thực hiện Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đắk Nông về ban hành Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương về chất lượng nước sạch sử dựng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Đắk 

Nông; Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông 

về việc thành lập Ban soạn thảo xây Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng 

nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 

1719/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thay đổi 

thành viên Ban soạn thảo xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng 

nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Đắk Nông (sau đây gọi tắt là 

Ban soạn thảo); 

Căn cứ Thông báo số 206/TB-SYT ngày 23/12/2022 của Sở Y tế về kết luận 

cuộc họp Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch 

sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Đắk Nông (lần I/2022); 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện chỉnh sửa sau 

cuộc họp Ban soạn thảo; 

Theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 8, chương III của 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; Để việc ban hành 

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

hoạt tại tỉnh Đắk Nông đúng quy định. Ban soạn thảo kính đề nghị Cổng thông tin 

điện tử tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải nội dung lấy ý kiến góp ý các 



 

 

Dự thảo của Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho 

mục đích sinh hoạt tại tỉnh Đắk Nông trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến 

rộng rãi, bao gồm: 

1. Báo cáo thuyết minh Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước 

sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Đắk Nông. 

2. Khung Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng 

cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Đắk Nông. 

(có các bản dự thảo kèm theo). 

3. Thời gian lấy ý kiến: Tối thiểu 60 ngày (kể từ ngày đăng tải). 

 Ban soạn thảo trân trọng đề nghị các Sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân 

tham gia góp ý đối với các dự thảo nêu trên trước khi Ban soạn thảo thực hiện các 

bước kế tiếp theo quy định. Văn bản góp ý xin gửi về Sở Y tế Đắk Nông (Ban 

soạn thảo), theo địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, TDP 3, phường Nghĩa Trung, 

Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông để hoàn thiện Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về 

chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Đắk Nông. 

 (Thông tin chi tiết xin liên hệ Đ/c Nguyễn Hùng Quang - Thư ký Ban soạn 

thảo để được hỗ trợ và trao đổi các thông tin liên quan - SĐT 0901976879). 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Đ/c Trưởng Ban soạn thảo (thay b/cáo); 

- Như phụ lục kèm theo; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Các thành viên BST theo QĐ 1427/QĐ-UBND  

và QĐ 1719/QĐ-UBND (đ/biết); 

- Website Sở Y tế (đăng tải thông tin); 

- Các phòng CMNV SYT (ph/hợp); 

- Trung tâm KSBT tỉnh (th/hiện); 

- Lưu: VT, BSTQCKTĐP, NVYD. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Huỳnh Thanh Huynh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Phụ lục: 

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN VĂN BẢN 

(Kèm theo Công văn số      /SYT-BSTQCKTĐP, ngày    tháng 01 năm 2023  

của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông) 

 

1. Sở Công thương; 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường; 

4. Sở Xây dựng; 

5. Sở Tư Pháp; 

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

7. Sở Khoa học và Công nghệ; 

8. Công ty cổ phần cấp nước và Phát triển đô thị Đăk Nông; 

9. Công ty TNHH MTV khai thác Thủy lợi Đăk Nông. 
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