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Kính gửi:  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Báo Thanh Hóa; 

- Sở Y tế. 
 

Thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương 

năm 2020, tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 11/11/2020 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất 

lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Quyết định số 5264/QĐ-UBND ngày 05/12/2020 của UBND tỉnh về việc thành 

lập Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 5265/QĐ-UBND 

ngày 05/12/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của 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 Thanh Hóa;  

Ngày 02/4/2021, Ban soạn thảo đã xin ý kiến Bộ Khoa học và Công nghệ 

về việc xin góp ý ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước 

sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, được sự ủy 

quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng đã góp ý tại Văn bản số 1048/TĐC-TC ngày 14/4/2021;  

Ban soạn thảo đã hoàn thiện Dự thảo trên cơ sở góp ý của Tổng Cục Tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng; Căn cứ vào Điểm a, khoản 3, Điều 8, Chương III, 

Thông tư 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ về 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 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đúng quy 

định, Ban soạn thảo kính đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Báo Thanh Hóa, Sở Y 

tế đăng dự thảo xin góp ý trên Cổng thông tin điện tử, thời gian đăng 30 ngày, 

từ ngày 23/4/2021 đến hết ngày 23/5/2021, bao gồm: 

1. Báo cáo Thuyết minh lựa chọn các thông số chất lượng nước sạch xây 

dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục 

đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
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2. Báo cáo Đánh giá mức độ các nguy cơ, rủi ro đối với hệ thống cấp nước 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

3. Dự thảo Quyết định và Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất 

lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.  

(Có các Dự thảo kèm theo) 

Ban soạn thảo trân trọng đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, 

tổ chức, cá nhân tham gia góp ý dự thảo nêu trên trước khi Ban soạn thảo thực 

hiện các bước tiếp theo theo quy định. 

Văn bản góp ý xin gửi về Sở Y tế Thanh Hóa: Số 101 Nguyễn Trãi, 

phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa để Ban soạn thảo tổng hợp. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC04(HoangNV). 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Bá Cẩn 
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