
BỘ Y TẾ 

 

 
Số:        /2021/TT-BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Hà Nội, ngày     tháng     năm 2021 

   

THÔNG TƯ 

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 

 

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của 

Chính phủ quy định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 

124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của 

Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế; 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số 

điều của Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 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 

41/2018/TT-BYT).  

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Thông tư số 

41/2018/TT-BYT   

1. Bãi bỏ khoản 3 Điều 3 và Điều 4 của Thông tư số 41/2018/TT-BYT. 

2. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 5 như sau:  

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

dụng cho mục đích sinh hoạt”. 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (QCVN 01-1:2018/BYT) 

được ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT như sau: 

“1. Việc thử nghiệm các thông số chất lượng nước sạch phải được thực 

hiện tại phòng thử nghiệm, tổ chức chứng nhận được công nhận phù hợp với 

TCVN ISO/IEC 17025.” 
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4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 5 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (QCVN 01-1:2018/BYT) 

ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT như sau: 

“3. Thông số chất lượng nước sạch nhóm B: Các thông số phải thử 

nghiệm thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch 

sử dụng cho mục đích sinh hoạt do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương ban hành trên cơ sở lựa chọn các thông số đặc thù, phù hợp 

với điều kiện thực tế của địa phương. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 

thì phải thử nghiệm toàn bộ các thông số chất lượng nước sạch nhóm B trong 

danh mục theo quy định tại Điều 4 của Quy chuẩn này.” 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng       năm 2022. 

2. Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước ăn uống và Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh 

hoạt kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Khoa học và 

Đào tạo, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, các 

Vụ, Cục có liên quan, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân phản 

ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) để giải quyết/. 

Nơi nhận: 
- Uỷ ban Xã hội của Quốc hội (để giám sát); 

- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Vụ KGVX, Cổng 

TTĐT Chính phủ); 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL); 

- Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Bộ trưởng Bộ Y tế; 

- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Y tế các Bộ, ngành; 

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Ttra Bộ, VP Bộ: 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế; 

- Lưu: VT, PC, MT (03b). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 
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