
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2022 
 

V/v Kế hoạch xây dựng quy 

chuẩn kỹ thuật địa phương về 

chất lượng nước sạch sử dụng 

cho mục đích sinh hoạt  

 
Kính gửi: Sở Y tế. 

 

Xem xét Công văn số 1307/SYT-NVYD ngày 07/6/2022 của Sở Y tế về 

việc đề nghị xem xét xây dựng, ban hành Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu Sở Y tế kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến việc không tổ 

chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 23/6/2020 của 

UBND tỉnh về xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước sạch sử dụng 

cho mục đích sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; đồng thời không 

tham mưu, báo cáo UBND tỉnh thực hiện những văn bản mới ban hành của các 

bộ, ngành Trung ương; báo cáo kết quả kiểm điểm gửi UBND tỉnh trước ngày 

30/6/2022. 

2. Đồng ý xây dựng Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương 

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

thế Kế hoạch số 106/KH-UBND theo đề nghị của Sở Y tế tại Công văn trên. 

3. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiêm túc xây 

dựng dự thảo kế hoạch, thực hiện các bước quy chuẩn kỹ thuật địa phương về 

chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; đồng 

thời xin ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định; bảo đảm tiến độ  

và thời gian, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7/2022. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Y tế và các cơ quan liên quan 

biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHCN, TC, NV; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KT, TH-NC, TT TH-CB;  
- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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