
  

SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 113 /BC-KSBT Thừa Thiên Huế, ngày 14  tháng 02 năm 2022 

BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra vệ sinh chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh 

hoạt tháng 01/2022 theo Thông tư 41/2018/TT-BYT 

 

Căn cứ Thông tư 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế 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; 

Thực hiện kế hoạch hoạt động chương trình vệ sinh môi trường của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với Công ty Cổ phần cấp 

nước Thừa Thiên Huế tổ chức kiểm tra vệ sinh chất lượng nước sạch tại nhà 

máy nước Nam Đông và Nhà máy nước Hương Sơn. 

I. Thời gian kiểm tra: Ngày 11/01/2022 

II. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra chất lượng nước sạch theo Thông tư 

41/2018/TT-BYT (Báo cáo kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch đã gửi cho 

đơn vị cấp nước sau khi kiểm tra). 

III. Kết quả xét nghiệm nước:(có kết quả xét nghiệm kèm theo) 

- Tổng số mẫu nước làm XN: 03 (mẫu) 

- Tổng số mẫu nước đạt quy chuẩn là: 03 (mẫu). Tỷ lệ mẫu đạt quy chuẩn: 

100%.  

 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC  

- Cục Quản lý Môi trường y tế (để báo cáo);    PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Viện Pasteur Nha Trang (để báo cáo); 
- Sở Y tế (để báo cáo); 

- Sở Xây dựng (để báo cáo); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo); 

- Công ty CP Cấp nước TT.Huế (để biết); 

- Ban Giám đốc TTKSBT (để báo cáo); 

- Lưu: VT, SKMT-YTTH-BNN.         Nguyễn Lê Tâm      
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