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THÔNG BÁO 

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)  
        

             

 Sáng ngày 15/12/2022, tại Hội trường Sở Y tế Đăk Nông Ban soạn thảo Quy chuẩn 

kỹ thuật địa phương (QCKTĐP) về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh 

hoạt tại tỉnh Đắk Nông. Được sự ủy quyền của đồng chí Trưởng ban soạn thảo, Ths.Bs 

Huỳnh Thanh Huynh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban thường trực chủ trì cuộc 

họp với sự tham dự của các thành viên Ban soạn thảo tại 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 và 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 quy chuẩn kỹ thuật địa phương 

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

còn có sự tham gia của Báo Đăk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để đưa tin. 

Sau khi nghe báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Đắk Nông; 

Báo cáo Dự thảo thuyết minh Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch 

sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Đắk Nông; Khung dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Đắk Nông 

và ý kiến thảo luận của các thành viên Ban soạn thảo tham dự tại cuộc họp. Đồng chí  

Huỳnh Thanh Huynh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban thường trực đã thống nhất 

kết luận cuộc họp như sau: 

 1. Bỏ thông số thứ 15 (thông số Choride, Cl- ) tại Điều 4, Chương II của khung 

Dự thảo quy chuẩn Kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích 

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Như vậy, quy chuẩn kỹ thuật địa phương sẽ có 36 

thông số chất lượng nước sạch dự kiến sẽ đưa vào chất lượng nước sạch sử dụng cho 

mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

 2. Thống nhất không phân vùng địa lý đến cấp huyện, thành phố trong khung dự 

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

hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

 3. Không bổ sung thêm điều quy định về giá xét nghiệm vào quy chuẩn kỹ thuật 

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

Đắk Nông. 

 4. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (đơn vị tham mưu) tiếp thu các ý kiến góp 

ý của thành viên ban soạn thảo để hoàn thiện lại dự thảo Báo cáo thuyết minh, dự thảo 



khung quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo các phiếu nhận xét; Hoàn thiện biên bản họp 

Ban soạn thảo để củng cố Hồ sơ theo quy định. 

 5. Đề nghị các thành viên Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với đơn vị 

chủ trì thực hiện các bước tiếp theo của kế hoạch xây quy chuẩn kỹ thuật địa phương về 

chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Đắk Nông (theo Quyết 

định số 951/QĐ-UBND, ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh Đăk Nông). 

6. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải thông báo lấy ý kiến góp ý các 

dự thảo trên trang thông tin điện tử của tỉnh (sau khi có Công văn trưng cầu của Sở Y tế, 

cơ quan chủ trì soạn thảo Quy chuẩn). 

Trên đây là thông báo kết luận họp lần thứ I của 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 Đăk Nông./. 

 

Nơi nhận:    
- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Đ/c Trưởng ban (thay b/cáo); 

- Như phụ lục kèm theo; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Các thành viên theo 

 QĐ 1427/QĐ-UBND; 

- Các phòng CMNV Sở Y tế; 

- TT.KSBT (t/hiện); 

- Lưu: VT, Thư ký,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 Thông báo số      /TB-SYT, ngày    tháng 12 năm 2022 của Sở Y tế) 

 

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 Kế hoạch và Đầu tư; 

6. Sở Khoa học và Công nghệ; 

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

8. Công ty TNHH MTV khai thác Thủy lợi Đăk Nông; 

9. Sở Thông tin và Truyền thông. 
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