
UBND TỈNH AN GIANG  

SỞ Y TẾ 

 
Số:               /SYT-NVY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 
            An Giang,  ngày     tháng  05  năm 2021 

V/v cử đại diện tham gia Ban 

soạn thảo xây dựng Quy chuẩn 

kỹ thuật địa phương về chất 

lượng nước sạch sử dụng cho 

mục đích sinh hoạt trên địa bàn 

tỉnh An Giang 

 

  

Kính gửi:  

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Tư Pháp; 

- Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang; 

- Trung tâm Nước Sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; 

- Công ty Cổ phần Điện nước An Giang. 

 

Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 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 quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật;  

 Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh An 

Giang phê duyệt Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng 

nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh An Giang. Giao cho Sở Y tế chủ trì, 

phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện. 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoạt động có hiệu quả; có cơ sở trình 

UBND tỉnh phê duyệt thành viên Ban soạn thảo, Sở Y tế đề nghị các đơn vị cử đại 

diện có chuyên môn phù hợp tham gia Ban soạn thảo xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật 

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

tỉnh An Giang, cụ thể như sau:  
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- Sở Khoa học và Công nghệ: 02 cán bộ (Đại diện Ban Giám đốc làm Phó 

Trưởng ban và 01 cán bộ làm thành viên); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 04 cán bộ (Đại diện Ban Giám đốc làm 

Phó trưởng ban và 03 cán bộ làm thành viên). 

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 

Tư Pháp, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Trung tâm Nước Sạch và Vệ 

sinh môi trường, Công ty Cổ phần Điện nước An Giang: Mỗi đơn vị cử 01 cán bộ 

tham gia thành viên. 

Danh sách cử đại diện của các đơn vị tham gia Ban soạn thảo gửi về Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (theo mẫu đính kèm), trước ngày 03/6/2021, theo địa 

chỉ email: ltphung77@gmail.com, điện thoại: 0907.820.768 để tổng hợp.  

 Trân trọng kính chào./. 

 

 

 

      Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

       

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

 An Giang , ngày…….tháng…….năm 2021 

 

DANH SÁCH THAM GIA BAN SOẠN THẢO XÂY DỰNG QUY CHUẨN 

KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email 

     

     

 

 

                                                             Thủ trưởng đơn vị 

                                                             (Ký tên đóng dấu) 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-25T15:45:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-25T15:45:30+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-25T15:45:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




