
          Kính gửi: 
                 - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
                 - Các đơn vị cấp nước sạch tập trung nông thôn tỉnh;
                 - Trung tâm Nước sinh hoạt  và VSMT nông thôn.

Trong những năm qua, công tác quản lý chất lượng nguồn nước sạch cung 
cấp của các công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn được Tỉnh ủy, Hội đồng 
nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo. Các Sở, ngành, địa phương 
đã tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, giám sát chất lượng 
nước theo quy chuẩn quy định.

Tuy nhiên, trước sự biến động chất lượng nguồn nước thô khai thác sử dụng 
cho các công trình, một số đơn vị cấp nước còn hạn chế trong công tác quản lý, tổ 
chức vận hành quy trình xử lý nước dẫn đến chất lượng phục vụ, chất lượng nước 
cấp chưa được ổn định. Để đảm bảo kiểm soát ổn định chất lượng nguồn nước sạch 
đạt quy chuẩn cung cấp an toàn cho người dân sử dụng, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đề nghị:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn; 
UBND các xã có công trình cấp nước tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát công 
tác quản lý, vận hành xử lý chất lượng nước và chất lượng dịch vụ cấp nước; tổ 
chức lấy mẫu kiểm định chất lượng nước độc lập để đánh giá; kịp thời công khai 
các kết quả kiểm định, xét nghiệm mẫu nước của các cơ quan chuyên môn trên hệ 
thống thông tin đại chúng;

- Trung tâm Nước SH và VSMT nông thôn tăng tần suất kiểm tra lấy mẫu 
nước xét nghiệm đối với các công trình cấp nước có chất lượng nước không ổn 
định, tiếp tục công khai kết quả đến UBND các xã và trang thông tin điện tử của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đối với mẫu nước không đạt sẽ tổng hợp 
báo cáo UBND tỉnh, các cơ quan chức năng quyết định xử phạt đơn vị cấp nước về 
tài chính theo quy định;

- Các đơn vị cấp nước sạch tập trung nông thôn thực hiện kiểm soát chất 
lượng nước cung cấp theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương chất lượng nước sử 
dụng cho mục đích sinh hoạt theo Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 
18/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương. 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

                    
Số:             /SNN-TTN

V/v tăng cường quản lý chất lượng nguồn 
nước sạch sinh hoạt nông thôn
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Trong dịp tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 nhu cầu sử dụng nước sinh 
hoạt của người dân sẽ tăng cao, đề nghị các đơn vị cấp nước lập và thực hiện kế 
hoạch sản xuất, duy tu bảo dưỡng hệ thống máy móc thiết bị; tập kết vật tư, hoá 
chất; phân công ca trực sản xuất 24/24 giờ/ngày; có phương án tăng giờ bơm, điều 
chỉnh công suất, áp lực phù hợp giữa các khu vực trên địa bàn phục vụ; thông tin 
khuyến cáo người dân có biện pháp trữ nước và sử dụng tiết kiệm .., đảm bảo các 
công trình hoạt động đạt công suất, chất lượng và tính liên tục đáp ứng nhu cầu sử 
dụng nước sạch sinh hoạt của người dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị 
phối hợp tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Giám đốc Sở NN và PTNT (để b/cáo);
- UBND các xã có trạm cấp nước (để p/h t/hiện);
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Văn Cảnh
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