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KẾ HOẠCH  

Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 

 tỉnh Bình Thuận năm 2021 

 

 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 67/2009/NĐ-CP ngày 03/8/2009 của Chính phủ 

sửa đổi một số điều của 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 và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 

01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu 

chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 về việc Ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho 

mục đích sinh hoạt;  

Căn cứ Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành 

quy chuẩn kỹ thuật; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương tỉnh Bình Thuận năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

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

dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Bình Thuận bảo đảm có hiệu lực trước 

ngày 01/7/2021. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh Bình 

Thuận năm 2021 
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Kèm Phụ lục I Dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất 

lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

Kèm Phụ lục II Dự toán kinh xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương 

về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

- Là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt 

tỉnh Bình Thuận. 

- Lập dự toán kinh phí cho việc xây dựng, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

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

Bình Thuận theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính (theo Thông tư 

27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh 

phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật). 

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức việc xuất bản và phát hành Quy chuẩn 

kỹ thuật địa phương. 

- Lập kế hoạch triển khai việc phổ biến, hướng dẫn áp dụng quy chuẩn 

kỹ thuật ngay sau khi Quy chuẩn kỹ thuật địa phương của tỉnh được ban hành. 

2. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế cân đối ngân sách, tham mưu phân bố 

kinh phí thực hiện việc xây dựng, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 

về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Bình 

Thuận theo quy định; đồng thời hướng dẫn quản lý sử dụng và thanh quyết 

toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành. 
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3. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Thông báo việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương của tỉnh Bình Thuận trên các phương tiện thông tin của cơ quan theo 

quy định. 

- Định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân 

dân tỉnh về kết quả xây dựng và triển khai quy chuẩn kỹ thuật địa phương 

trên địa bàn tỉnh. 

4. Sở Tư pháp 

Tổ chức thẩm định dự thảo văn bản Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về 

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

tỉnh Bình Thuận đảm bảo chất lượng, nội dung, hình thức dự thảo trước khi 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành. 

5. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố 

 Phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các hoạt động theo chức năng, 

nhiệm vụ của ngành, địa phương./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Bộ Y tế; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (Đ/c Hòa); 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT,  KGVXNV. Th 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Đức Hòa 
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