
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: 715 /KSBT-SKMT-YTTH-BNN 

V/v Kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn 

uống, nước sinh hoạt tháng 7/2022 theo 

Thông tư 41/2018/TT-BYT 

Thừa Thiên Huế, ngày 14  tháng 7 năm 2022 

   

  Kính gửi:  

- Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế;  

- Trung tâm y tế huyện A Lưới; 

- Nhà máy nước Hương Nguyên, A Lưới; 

- Nhà máy nước Phong Thu, Phong Điền. 

 

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 kiểm tra vệ sinh chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt 

năm 2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước tại 

nhà máy nước Hương Nguyên và nhà máy nước Phong Thu, cụ thể: 

STT Địa điểm kiểm tra Thời gian kiểm tra 

1 Nhà máy nước Hương Nguyên 
Ngày 27/7/2022 

2 Nhà máy nước Phong Thu 

Nội dung kiểm tra: kiểm tra theo Thông tư 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, gồm: 

1. Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước (QCKT địa phương về CLNS; Các 

kết quả thử nghiệm CLN nguyên liệu; Các kết quả thử nghiệm thông số CLNS; Các hồ 

sơ về hóa chất SD trong quá trình SXNS; Sổ theo dõi việc lưu mẫu nước; Báo cáo các 

biện pháp khắc phục; Các tài liệu chứng minh việc thực hiện kế hoạch CNAT.) 

2. Tần suất thực hiện chế độ nội kiểm. 

3. Tình hình chất lượng nước của nhà máy. 

 4. Kết quả ngoại kiểm chất lượng nước. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kính đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước 

Thừa Thiên Huế, Trung tâm y tế huyện A Lưới, nhà máy nước Hương Nguyên và nhà 

máy nước Phong Thu bố trí cán bộ làm việc với đoàn kiểm tra. 

Thông tin xin liên hệ: Khoa SKMT-YTTH-BNN – Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh, điện thoại: 0234.3837804. 

Nơi nhận:                     KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;           PHÓ GIÁM ĐỐC                   
- Sở Y tế (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc TTKSBT (để báo cáo); 

- Lưu: VT, SKMT-YTTH-BNN.                    
  
                                                                                                  Hồ Xuân Vũ 
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