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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 06/BXD-HTKT 

V/v hướng dẫn việc giám sát chất 
lượng nước sạch, trách nhiệm của các 
ngành trong quá trình kiểm tra, giám 
sát quá trình sản xuất và cung cấp 
nước của nhà máy nước tái sử dụng 
Khu công nghiệp Tam Thăng 

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 345/STC-GCS ngày 14/02/2019 của 
Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam đề nghị hướng dẫn việc giám sát chất lượng nước 
sạch, trách nhiệm của các ngành trong quá trình kiểm tra, giám sát quá trình sản 
xuất và cung cấp nước của nhà máy nước tái sử dụng Khu công nghiệp Tam 
Thăng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Việc điều chỉnh Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công 
nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính 
phủ tại Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22/12/2016, khuyến khích sử dụng 
nước sạch hợp lý, tiết kiệm và tái sử dụng nước cho các mục đích khác. 

2. Hiện nay, trong các văn bản pháp luật hiện hành chưa quy định việc tái 
sử dụng nước trong khu công nghiệp làm nguồn nước đầu vào để sản xuất nước 
sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Vì vậy, để tái sử dụng nước trong khu 
công nghiệp phục vụ cho mục đích sinh hoạt và việc ứng dụng công nghệ xử lý 
nước phải được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận; đồng thời chất lượng 
nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt phải đảm bảo phù hợp với QCVN 01-
1:2018/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng 
cho mục đích sinh hoạt của Bộ Y tế ban hành tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT 
ngày 14/12/2018 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát 
chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

 3. Về thẩm định phương án giá nước sạch từ nước đã qua sử dụng trong 
khu công nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 
75/2012/TTLT/BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 và ý kiến của Bộ Tài 
chính tại văn bản số 885/BTC-QLG ngày 18/01/2019 đã gửi quý cơ quan. Trong 
trường hợp không có quy định định mức sản xuất nước sạch từ nước tái sử dụng 
của các khu công nghiệp, căn cứ Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 
của Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản 
lý, vận hành mạng cấp nước, đề nghị Sở Xây dựng của địa phương chủ trì xây 
dựng định mức sản xuất nước sạch trình UBND tỉnh quyết định áp dụng, đồng 
thời báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi, kiểm tra. 



4. Về trách nhiệm của các ngành có liên quan trong quá trình kiểm tra, 
giám sát quá trình sản xuất và cung cấp nước của đơn vị cấp nước, thực hiện 
theo quy định tại Điều 60 của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 
của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 
124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sử đổi, bổ sung một số 
điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, 
cung cấp và tiêu thụ nước sạch. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Tài chính tỉnh Quảng 
Nam nghiên cứu, thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn (để b/c); 
- Lưu VT, HTKT.  

TL. BỘ TRƯỞNG 
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(đã ký) 

 
 
  

Mai Th ị Liên Hương 
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