
 

Kính gửi:  

- Trung tâm Quản lý và khai thác dịch vụ hạ tầng khu  

kinh tế tỉnh Cao Bằng; 

- Đội quản lý và khai thác dịch vụ hạ tầng cửa khẩu Tà 

Lùng, huyện Quảng Hòa 

 

Thực hiện các quy định về kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt theo Thông tư số 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; 

Công văn số 2298/KH-KSBT ngày 12/7/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Cao Bằng về việc giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh 

hoạt tại các cơ sở cung cấp nước tập trung. 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tiến hành ngoại kiểm và lấy mẫu thử 

nghiệm chất lượng nước tại Đội quản lý và khai thác dịch vụ hạ tầng cửa khẩu 

Tà Lùng, huyện Quảng Hòa trực thuộc Trung tâm Quản lý và khai thác dịch vụ 

hạ tầng khu kinh tế. Kết quả như sau: 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên đơn vị cấp nước: Đội quản lý và khai thác dịch vụ hạ tầng cửa 

khẩu Tà Lùng. 

2. Địa chỉ: Xóm Phja Khoang, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa 

3. Công suất thiết kế 1.500m3/ngày đêm;  

4. Nguồn nước nguyên liệu: Nước mặt 

5. Thời gian kiểm tra: ngày 15 tháng 7 năm 2021 

6. Thành phần đoàn kiểm tra:  

- Kỹ sư Nông Thị Thu Lê - Phó trưởng khoa Sức khỏe môi trường - Y tế 

trường học - Bệnh nghề nghiệp,Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Y sỹ Hoàng Thị Đoan - Viên chức khoa Sức khỏe môi trường - Y tế 

trường học - Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Cử nhân Lăng Thị Thu Hằng - Trưởng khoa Y tế công cộng và Dinh 

Dưỡng, Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa. 

- Bác sĩ Hoàng Thị Biên - Phó trưởng khoa Y tế công cộng và Dinh 

Dưỡng, Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa. 

SỞ Y TẾ CAO BẰNG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

Số:             /BC-KSBT 
V/v Báo cáo kết quả ngoại kiểm 

chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích  

sinh hoạt tại cơ sở cung cấp nước tập trung. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày        tháng 8 năm 2021 



- Y sỹ Đoàn Ngọc Quỳnh - Viên chức Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa. 

7. Số mẫu và vị trí lấy mẫu nước: 03 mẫu tại 3 vị trí: 01 mẫu tại bể chứa 

nước sau xử lý của Xí nghiệp cấp nước; 01 mẫu tại hộ gia đình bà Hoàng Thị 

Hạnh, thị trấn Tà Lùng; 01 mẫu ngẫu nhiên trên hệ thống phân phối tại xóm Bó 

Pết, thị trấn Tà Lùng. 

 (Biên bản lấy mẫu đã gửi tại Xí nghiệp cấp nước). 

B. VIỆC THỰC HIỆN NỘI KIỂM CỦA ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC 

1. Hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước: Xí nghiệp cấp nước chưa có 

đầy đủ hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước. 

2. Tần suất thực hiện chế độ nội kiểm: 01 lần/tháng.  

3. Tình hình chất lượng nước:  

 - Số mẫu đã thực hiện nội kiểm: 05 mẫu (từ tháng 2/2021 - tháng 6/2021); 

- Số mẫu đạt tiêu chuẩn: 0 mẫu;  số mẫu không đạt: 05 mẫu 

- Thông số không đạt: Clo dư, Coliforms tổng số. 

4. Thực hiện chế độ công khai thông tin và báo cáo chất lượng nước: 

Chưa thực hiện công khai thông tin, báo cáo do Trung tâm Quản lý và khai thác 

dịch vụ hạ tầng khu kinh tế thực hiện. 

C. KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM CHẤT LƯỢNG NƯỚC 

(Có phiếu kết quả thử nghiệm kèm theo). 

Nhận xét: Các thông số thử nghiệm hầu hết đều đạt Tiêu chuẩn cho phép 

theo QCVN 01-1:2018/BYT, riêng chỉ tiêu Clo dư không đạt, thấp hơn tiêu 

chuẩn cho phép.  

D. KẾT LUẬN 

Đơn vị cấp nước chưa thực hiện đầy đủ các nội dung trong việc lập và 

quản lý hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước. Tần suất thử nghiệm chất lượng 

nước 01 lần/tháng đúng theo quy định. 

Về chế độ thông tin, báo cáo: đơn vị chưa thực hiện công khai thông tin 

và báo cáo chưa đầy đủ. 

Về kết quả ngoại kiểm chất lượng nước: Thông số Clo dư không đạt tiêu 

chuẩn cho phép theo QCVN 01-1:2018/BYT. 

Đ. KIẾN NGHỊ 

Qua kết quả kiểm tra ngoại kiểm tại Đội quản lý và khai thác dịch vụ hạ 

tầng cửa khẩu Tà Lùng trực thuộc Trung tâm quản lý và khai thác dịch vụ hạ 

tầng khu kinh tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng có một số kiến 

nghị đối với đơn vị như sau:  

 



- Thực hiện lưu trữ và quản lý hồ sơ theo dõi về chất lượng nước sạch 

gồm: 

+ Các kết quả thử nghiệm chất lượng nước định kỳ, đột xuất; 

+ Các kết quả thử nghiệm thông số chất lượng nước sạch định kỳ, đột 

xuất; 

+ Các hồ sơ về hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất nước sạch; 

+ Sổ theo dõi lưu mẫu nước (Mỗi lần lấy ghi cụ thể số lượng mẫu lưu, vị 

trí lấy mẫu, thể tích mẫu, phương pháp bảo quản mẫu, thời gian lấy và lưu mẫu, 

người lấy mẫu lưu); 

+ Các tài liệu chứng minh việc thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn theo 

quy định. 

- Thực hiện công khai thông tin Kết quả thử nghiệm các thông số chất 

lượng nước sạch trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày có kết quả trên trang thông tin 

điện tử của đơn vị cấp nước (trường hợp không có trang thông tin điện tử, đơn vị 

cấp nước phải dán thông báo trước cổng trụ sở) với các nội dung sau: 

+ Tổng số mẫu nước thử nghiệm và các vị trí lấy mẫu. 

+ Các thông số và kết quả thử nghiệm cụ thể của từng mẫu nước. 

+ Biện pháp và thời gian khắc phục các thông số không đạt Quy chuẩn. 

- Thực hiện báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch hằng quý 

cho Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo biểu mẫu số 

05 và biểu mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT. 

- Đơn vị cấp nước tự tiến hành đánh giá hợp quy theo phương thức đánh 

giá sự phù hợp quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 5 Thông tư 28/2021/TT-

BKHCN và gửi bản tự công bố hợp quy về Sở Y tế theo Phụ lục số 02 ban hành 

kèm theo Quy chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế. 

Trên đây là báo cáo kết quả ngoại kiểm tại Đội quản lý và khai thác dịch 

vụ hạ tầng cửa khẩu Tà Lùng trực thuộc Trung tâm Quản lý và khai thác dịch vụ 

hạ tầng khu kinh tế. Đề nghị đơn vị căn cứ kiến nghị của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật Cao Bằng triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTYT huyện Quảng Hòa; 

- BGĐ Trung tâm KSBT; 

- Khoa XN-CĐHA-TDCN; 

- Lưu: VT, SKMT-YTTH-BNN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nông Trí Truyền 

 

  
 


		2021-08-05T18:33:10+0700


		2021-08-06T07:36:45+0700


		2021-08-06T07:36:45+0700


		2021-08-06T07:36:45+0700




