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Số:       /2022/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày        tháng       năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch  

sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành 

quy chuẩn kỹ thuật;  

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

Thông tư số 26/2021/TT-BYT ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT của 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, 
giám sát chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 135/TTr - SYT ngày 

14  tháng 7 năm 2022 và hồ sơ liên quan. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 

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

Ninh Bình; Ký hiệu: QCĐP 01:2022/NB.  

Điều 2. Hiêu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 18 tháng 8 năm 2022.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-127-2007-nd-cp-huong-dan-luat-tieu-chuan-va-quy-chuan-ky-thuat-54148.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-78-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-127-2007-nd-cp-huong-dan-luat-tieu-chuan-ky-thuat-382304.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-127-2007-nd-cp-huong-dan-luat-tieu-chuan-va-quy-chuan-ky-thuat-54148.aspx


Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Sở, ban, 

ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;            

các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Y tế; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh uỷ;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lanh đạo VPUBND tỉnh; 

- Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, VP2, VP6, TH-CB. 
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Tống Quang Thìn 
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