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Thực hiện Công văn số 6004/VPUBND-KGVX ngày 22/11/2019 của Văn 

phòng - Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát chất lượng nước sạch;  

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xây dựng kế hoạch, tham mưu 

cho Sở Y tế tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch 

dùng cho mục đích sinh hoạt hằng năm; 

- Làm đầu mối tham mưu cho Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) phối hợp với 

các đơn vị có liên quan xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước sạch 

dùng cho mục đích sinh hoạt để đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật của tỉnh theo nội 

dung hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 790/BYT-MT ngày 20/02/2019 về 

việc triển khai Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 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; 

- Kết hợp với Sở Y tế (Phòng Thanh tra) và các đơn vị y tế rà soát, báo 

cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch dùng cho mục 

đích sinh hoạt từ năm 2017 đến nay (theo mẫu đính kèm) và gửi về Bộ Y tế 

(Cục Quản lý môi trường y tế, địa chỉ: Ngõ 8, Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, 

Hà Nội, số điện thoại: 024.3822857) trước ngày 30/11/2019; đồng thời gửi về 

Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ y) để biết và theo dõi. 

2. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố:  

Tham mưu với Ủy ban nhân dân địa phương phối hợp với các đơn vị liên 

quan trên địa bàn: xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát chất lượng 

nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn quản lý hằng năm; đồng 

thời kết hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang thực hiện rà soát, báo 

cáo công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch trên địa bàn để báo cáo 

cho Cục quản lý môi trường.  

Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- UBND tỉnh (để biết) 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 

 

         Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 
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