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BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng nước đợt 2/2022 

 

 

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

Thực hiện kế hoạch số 1656/KH-KSBT ngày 29/8/2022 của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật (CDC) tỉnh An Giang về việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước đợt 2/2022, 

CDC tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tiến hành giám sát các 

đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh, kết quả cụ thể như sau: 

1. Đối tượng được kiểm tra, giám sát: 

Các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh gồm: 

Stt Địa phương 
Tổng số đơn vị cấp 

nước 

Số đơn vị được giám sát 

đợt 2/2022 

1 Long Xuyên 8 4 

2 Tân Châu 10 4 

3 Tịnh Biên 13 4 

4 An Phú 19 10 

5 Châu Thành 14 4 

6 Châu Phú 27 15 

7 Thoại Sơn 16 4 

8 Phú Tân 13 6 

9 Tri Tôn 16 7 

10 Chợ Mới 27 10 

 Tổng cộng 166 68 



2. Nội dung kiểm tra, giám sát: 

- Giám sát việc thực hiện thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch của các đơn 

vị cấp nước; hồ sơ theo dõi, quản lý chất lượng nước sạch và việc công khai thông tin 

chất lượng nước sạch theo quy định của Bộ Y tế; 

- Kiểm tra Clo dư tại đầu và cuối đường ống của các đơn vị cấp nước đồng thời lấy 

mẫu xét nghiệm chất lượng nước tại cuối đường ống của các đơn vị, đánh giá theo QCVN 

01-1:2018/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục 

đích sinh hoạt (05 chỉ tiêu: Độ đục, pH, Chất hữu cơ, Coliforms, E.coli). 

3. Kết quả kiểm tra, giám sát: 

Stt Địa phương 

Số 

đơn 

vị 

kiểm 

tra, 

giám 

sát 

Kết quả giám sát (đạt) 

Tần 

suất thử 

nghiệm 

các 

thông 

số chất 

lượng 

nước 

sạch 

(đạt)  

Thử 

nghiệm 

các 

thông 

số chất 

lượng 

nước 

sạch  

(đạt) 

Có 

công 

khai 

thông 

tin về 

chất 

lượng 

nước 

Có 

hồ sơ 

hóa 

chất 

sử 

dụng 

Có kế 

hoạch 

cấp 

nước 

an 

toàn 

Báo 

cáo 

theo 

quy 

định 

Kết quả 

thử 

nghiệm 

(đạt) 

1 Long Xuyên 04 04 00 04 04 04 04 04 

2 Tân Châu 04 02 01 03 04 02 03 02 

3 Tịnh Biên 04 04 00 04 04 04 04 04 

4 An Phú 10 09 00 10 09 09 10 10 

5 Châu Thành 04 04 00 04 04 04 04 04 

6 Châu Phú 15 13 00 15 15 13 15 15 

7 Thoại Sơn 04 04 00 04 04 04 04 04 

8 Phú Tân 06 04 01 06 04 04 06 06 

9 Tri Tôn 07 05 00 05 05 05 06 06 

10 Chợ Mới 10 08 02 10 10 09 10 09 

 Tổng cộng 68 57 04 65 63 58 66 64 

- Kết quả giám sát chi tiết: (đính kèm phụ lục) 

4. Nhận xét: 

4.1. Ưu điểm:  

Đa số các đơn vị cấp nước có lưu trữ hồ sơ, thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ và công 

khai thông tin về chất lượng nước theo quy định. 



4.2. Hạn chế: 

- Đa số các đơn vị cấp nước thực hiện thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch 

(thông số nội kiểm) chưa đầy đủ theo quy định (94,12%), trong đó có 03 đơn vị không 

thực hiện nội kiểm: Trần Thị Tím, Minh Trí (Tri Tôn), Trần Bửu Ơn (Tân Châu). 

- Qua giám sát: 

+ Test clo dư tại đầu và cuối đường ống của 68 đơn vị cấp nước có 02 đơn vị cấp 

nước clo dư âm tính: Minh Trí, Trần Thị Tím (Tri Tôn). 

+ Đoàn đã tiến hành lấy mẫu nước của 68 đơn vị cấp nước để thử nghiệm chất lượng 

nước sạch, kết quả có 04 đơn vị có mẫu nước không đạt QCVN 01-1:2018/BYT về Độ 

đục: Hòa Bình (Chợ Mới) trực thuộc Trung tâm Nước sạch và VSMTNT quản lý; Ô Lâm 

(Tri Tôn); Trần Bửu Ơn, Phan Thị Hoa (Tân Châu). 

5. Kiến nghị: 

- CDC tỉnh kính đề nghị Sở Y tế tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với các đơn 

vị cấp nước có chất lượng nước không đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, không thực hiện nội kiểm và các đơn vị 

thực hiện nội kiểm chưa đúng quy định của Bộ Y tế. 

- Đề nghị Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung sau: 

+ Thông báo đến các đơn vị cấp nước kết quả giám sát chất lượng nước đợt 2/2022 

của CDC tỉnh; 

+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát các đơn vị cấp nước trên địa bàn quản lý, đặc 

biệt lưu ý đến đơn vị có kết quả xét nghiệm chất lượng nước không đạt, các đơn vị không 

thực hiện chế độ nội kiểm và thực hiện chế độ nội kiểm không đúng theo quy định Thông 

tư 41/2018/TT-BYT; 

- Đối với các đơn vị cấp nước phải tuân thủ việc thực hiện các nội dung được quy 

định trong Thông tư 41/2018/TT-BYT và phải đảm bảo chất lượng nước cung cấp cho 

người dân đạt theo QCVN 01-1:2018/BYT./. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Huy Danh 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (để b/c); 

- UBND huyện, thị xã, TP; 

- TTYT huyện, thị xã, TP; 

- Cty CP Điện nước AG; 

- Trung tâm NS&VSMTNT; 

- BGĐ; 

- Lưu: VT, SKMT-YTTH-BNN. 
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