
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 4854 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 24 tháng 11 năm 2019 

V/v tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát chất lượng nước sạch 

 
Kính gửi:   

- Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển  
  nông thôn, Tài nguyên và Môi trường,  
  Xây dựng. 

 

Thực hiện Công văn số 6546/BYT-MT ngày 05/11/2019 của Bộ Y tế về 
việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch, đồng chí 
Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: 

a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch 
dùng cho mục đích sinh hoạt; khẩn trương rà soát và báo cáo công tác thanh tra, 
kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa 
bàn tỉnh từ năm 2017 đến nay theo mẫu đính kèm Công văn trên; báo cáo Bộ Y 
tế và UBND tỉnh trước ngày 30/11/2019. 

b) Triển khai các hoạt động xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa 
phương về chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt để đảm bảo quy 
chuẩn kỹ thuật địa phương; trình UBND tỉnh trong tháng 5/2020. 

 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan liên quan tăng cường kiểm soát chất lượng nguồn nước nguyên liệu 
dùng cho các nhà máy nước sạch, kiểm soát quy trình sản xuất nước sạch và hệ 
thống truyền dẫn nước để đảm bảo chất lượng nước sạch thành phẩm cấp đến 
khách hàng. Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác đảm bảo chất lượng 
nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

(Công văn số 6546/BYT-MT được gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Y tế, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Bộ Y tế; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KG-VX, KTTH, KTN, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Hà 
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