UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1886/SGDDT-CTrTT
V/v thực hiện xét nghiệm chất lượng
nước theo quy định của Bộ Y tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Kính gửi:
-

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở;
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thị xã/ thành phố.

Ngày 26 tháng 9 năm 2018 Sở Giáo dục và Đào tạo có nhận công văn số
554/YTDP-SKMT&SKTH của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
về việc thực hiện xét nghiệm chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế,
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng
phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thị xã/ thành phố, thực hiện một số nội dung
sau:
1.Tất cả cơ sở giáo dục, trường học trong toàn tỉnh có lắp đặt hệ thống nước
uống qua lọc sử dụng tia cực tím hay được Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa –
Vũng Tàu lắp trụ vòi nước uống qua lọc, phải thực hiện xét nghiệm nước uống
định kỳ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 6-1:2010/BYT).
2. Đối với các cơ sở giáo dục, trường học thực hiện việc nấu ăn cho học sinh
tại trường thì chất lượng nước phải đảm bảo tiêu chuẩn về nước ăn uống theo Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 01:2009/BYT).
3. Các đơn vị liên hệ với Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh để thực hiện xét
nghiệm các quy chuẩn nói trên. (liên hệ Ks. Bích, khoa sức khỏe môi trường và sức
khỏe trường học thuộc Trung tâm YTDP; điện thoại 0983.176.997 để được hỗ trợ
và hướng dẫn.
Để đảm bảo chất lượng nước ăn uống cho học sinh và phòng, chống dịch bệnh
trong trường học, sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nhanh chóng
triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TTYT dự phòng tỉnh;
- Giám Đốc (để b/c);
- Các phó GĐ (phối hợp, chỉ đạo);
- Website sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTrTT, LiemN.
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