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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ Y TẾ 
 

 
Số:       /TB-SYT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày  22 tháng 8 năm 2019 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về chất lượng nước ăn uống, nước sạch sử dụng 

cho mục đích sinh hoạt tại Công ty TNHH một thành viên Phúc Lộc Hà Nam. 

 
 

 Thực hiện Quyết định số 228/QĐ-SYT ngày 20/6/2019 của Giám đốc Sở Y tế về 

kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về chất lượng nước ăn uống, nước sạch sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty TNHH một thành viên Phúc Lộc Hà Nam, 

 Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về vệ sinh, 

chất lượng nước ăn uống, nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (Sau đây gọi 

là chất lượng nước) đối với Hệ thống cấp nước sạch tập trung liên xã Nhân Bình, 

Nhân Chính, Nhân Nghĩa huyện Lý Nhân - Công ty TNHH một thành viên Phúc 

Lộc Hà Nam.  

 Căn cứ kết quả kiểm tra trong thời kỳ từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 

31/5/2019, thời kỳ trước, sau thời kỳ kiểm tra có liên quan và ý kiến của Công ty; 

 Sở Y tế thông báo kết quả kiểm tra như sau: 

 A. KHÁI QUÁT CHUNG. 

Công ty TNHH một thành viên Phúc Lộc – Hà Nam (Sau đây gọi là Công 

ty) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 

một thành viên; mã số doanh nghiệp: 0700527698; đăng ký thay đổi lần đầu ngày 

06/4/2011; đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 05/7/2016 do Phòng đăng ký kinh 

doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam cấp.  

 Địa chỉ trụ sở chính: Xóm 1, thôn Do Đạo, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, 

tỉnh Hà Nam. 

 Chủ sở hữu: Đặng Trọng Lộc; CMND số: 012142746, ngày cấp: 

06/06/2013, nơi cấp: Công an TP Hà Nội. 

 Hệ thống cấp nước sạch tập trung liên xã Nhân Bình, Nhân Chính, Nhân 

Nghĩa huyện Lý Nhân (Sau đây gọi là nhà máy nước) được UBND tỉnh Hà Nam 

cho phép Công ty TNHH một thành viên Phúc Lộc Hà Nam thay mặt Công ty Cổ 

phần đầu tư xây dựng Phúc Lộc làm chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây 

dựng công trình cung cấp nước sạch 3 xã Nhân Bình, Nhân Chính, Nhân Nghĩa (đã 

được phê duyệt tại Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 19/4/2010) và quản lý, khai 

thác công trình tại văn bản số 1401/UBND-NN&TNMT ngày 28/8/2012 của 

UBND tỉnh Hà Nam. 

- Nguồn nước khai thác, sử dụng: Nước mặt sông Châu Giang. 

- Công suất thiết kế: 2.200m
3
/ngày đêm. 

- Phạm vi cấp nước: Các xã Nhân Bình, Nhân Chính, Nhân Nghĩa 
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B. KẾT QUẢ KIỂM TRA. 

 1. Về thực hiện nội kiểm. 

 1.1. Về việc kiểm tra vệ sinh định kỳ. 

 Đơn vị có thực hiện việc phân công người lao động hàng ngày kiểm tra vệ 

sinh ngoại cảnh, vệ sinh hệ thống sản xuất nước và ghi kết quả tại Phiếu nội kiểm vệ 

sinh chất lượng nước. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại nhà máy nước cho thấy Công ty 

chưa thực hiện đánh giá vệ sinh khu vực khai thác nước nguyên liệu hàng ngày và 

lập Phiếu chấm điểm nguy cơ theo mẫu số 02 - phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông 

tư số 50/2015/TT-BYT; chưa thực hiện đầy đủ quy định về về nội kiểm vệ sinh định 

kỳ tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 50/2015/TT-BYT. 

 1.2. Về thực hiện xét nghiệm nước thành phẩm định kỳ. 

 Theo quy định tại Khoản 2 Điều 7, Điểm b Khoản 1 Điều 8, Điều 16 Thông tư 

số 50/2015/TT-BYT; tại nhà máy nước phải thực hiện xét nghiệm chất lượng nước 

định kỳ mức độ A với tần suất ít nhất 1 tuần/lần, mức độ B với tần suất ít nhất 6 

tháng/lần tại phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005; mỗi lần lấy ít nhất 03 

mẫu nước, 01 mẫu tại bể chứa sau xử lý tại cơ sở cung cấp nước trước khi đưa vào 

đường ống phân phối, 01 mẫu tại vòi sử dụng ngẫu nhiên trên mạng lưới đường ống 

phân phối, 01 mẫu tại vòi sử dụng ngẫu nhiên cuối mạng lưới đường ống phân phối...  

 Quá trình làm việc với Đoàn Kiểm tra, Công ty chỉ cung cấp được 01 Phiếu 

kết quả thử nghiệm chất lượng nước số 01.W1812.136 ngày 14/12/2018 của Viện 

Công nghệ môi trường và không cung cấp được kết quả nội kiểm chất lượng nước 

định kỳ trong thời kỳ từ ngày 01/01/2018 đến 31/5/2019. Đối chiếu với quy định của 

Thông tư số 50/2015/TT-BYT cho thấy Công ty chưa tổ chức thực hiện đầy đủ tần 

suất  nội kiểm định kỳ chất lượng nước tại  nhà máy nước đối với các mức độ A, B 

theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8, Điều 16 Thông tư số 50/2015/TT-BYT. 

 1.3. Về kiểm tra đột xuất, xử lý trường hợp không đảm bảo vệ sinh, chất 

lượng nước và thực hiện kiến nghị của cơ quan chức năng về vệ sinh, chất 

lượng nước. 

 Theo báo cáo của Công ty, trong thời kỳ kiểm tra, chưa có cơ quan nào tiến 

hành thanh tra, kiểm tra về chất lượng nước tại nhà máy nước. Quá trình làm việc với 

Đoàn Kiểm tra, Công ty chưa cung cấp được tài liệu liên quan đến việc phát hiện, 

xử lý trường hợp không đảm bảo vệ sinh, chất lượng nước. Do đó, chưa có cơ sở 

đánh giá nội dung này. 

 2. Về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. 

 2.1. Về chế độ thông tin. 

 Công ty chưa thực hiện nội kiểm định kỳ chất lượng nước tại nhà máy nước; 

do đó chưa có cơ sở thực hiện việc công bố thông tin theo quy định tại Điều 23 

Thông tư số 50/2015/TT-BYT. 

 2.2. Chế độ báo cáo. 

 Công ty chưa thực hiện chế độ báo cáo định kỳ bằng văn bản theo quy định 

tại Khoản Điều 24 Thông tư số 50/2015/TT-BYT. 
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 3. Lấy mẫu xét nghiệm nước. 

 Đoàn Kiểm tra đã tiến hành lấy 03 mẫu nước do nhà máy nước cung cấp gửi 

đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam để xét nghiệm chất lượng nước đối 

với mức độ A (pH; Độ cứng; hàm lượng Amoni; hàm lượng Clorua; hàm lượng Sắt 

tổng số; hàm lượng Mangan tổng số; hàm lượng Nitrat; hàm lượng Nitrit; chỉ số 

Pecmanganat; Coliform tổng số; E.coli), mức độ B (Hàm lượng Chì; hàm lượng 

Asen tổng số). Kết quả xét nghiệm chất lượng nước do Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh thực hiện cho thấy cả 03 mẫu nước được xét nghiệm đều có Chỉ số 

pecmanganat không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng theo Quy chuẩn số 

01:2009/BYT (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).  

Đoàn Kiểm tra đã thông báo kết quả xét nghiệm chất lượng nước đến Công 

ty. Đến thời điểm ban hành Thông báo này, Sở Y tế chưa nhận được báo cáo của 

Công ty về khắc phục việc chất lượng nước có chỉ số pecmanganat không đáp ứng 

tiêu chuẩn chất lượng theo Quy chuẩn số 01:2009/BYT. 

 C. NHẬN XÉT. 

 Quá trình quản lý, vận hành nhà máy nước, nhìn chung Công ty đã có sự quan 

tâm đến công tác kiểm tra, đảm bảo vệ sinh cơ sở cung cấp nước. Tuy nhiên, qua 

kiểm tra việc chấp hành pháp luật về vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sạch sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty đã cho thấy những tồn tại, hạn chế trong 

quá trình quản lý, vận hành nhà máy nước của Công ty như sau: 

 Thứ nhất, Công ty chưa thực hiện kiểm tra vệ sinh khu vực khai thác nước 

nguyên liệu hàng ngày là chưa thực hiện đầy đủ việc nội kiểm định kỳ vệ sinh chất 

lượng nước quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 50/2015/TT-BYT. 

Thứ hai, Công ty chưa thực hiện đầy đủ tần suất nội kiểm định kỳ chất lượng 

nước đối với mức độ A, B tại nhà máy nước theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 

8, Điều 16 Thông tư số 50/2015/TT-BYT; dẫn đến chưa có cơ sở thực hiện công bố 

kết quả xét nghiệm chất lượng nước định kỳ theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 

50/2015/TT-BYT. 

 Thứ ba, Công ty chưa thực hiện chế độ báo cáo bằng văn bản theo quy định 

tại Điều 24 Thông tư số 50/2015/TT-BYT. 

 Thứ tư, Kết quả xét nghiệm chất lượng nước của nhà máy nước do Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện cho thấy cả 03 mẫu nước được xét nghiệm 

đều có chỉ số pecmanganat không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng theo Quy chuẩn 

01:2009/BYT. Đến thời điểm ban hành Thông báo này, Công ty chưa có báo cáo 

kết quả khắc phục gửi về Sở Y tế. 

 D. KIẾN NGHỊ, XỬ LÝ. 

 Qua kiểm tra, Sở Y tế yêu cầu Công ty và chỉ đạo các đơn vị thực hiện một 

số nội dung. 

 1. Đối với Công ty. 

 - Nghiêm túc rút chấn chỉnh, có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế 

được chỉ ra tại Thông báo này gắn với việc nghiên cứu, thực hiện nghiêm các quy 

định thuộc trách nhiệm của cơ sở cung cấp nước ban hành kèm theo Thông tư số 
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41/2018/TT-BYT và Văn bản số 1726/UBND-KGVX ngày 19/6/2019 của UBND 

tỉnh Hà Nam v/v triển khai thực hiện Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 

14/12/2018 của Bộ Y tế. 

 Kết quả thực hiện báo cáo về Sở Y tế (Qua Thanh tra Sở Y tế) trước ngày 

08/9/2019. 

 2. Giao Thanh tra Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

 - Thanh tra Sở Y tế chủ trì; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông báo này. 

 - Giao Chánh Thanh tra Sở Y tế xem xét, xử phạt vi phạm hành chính đối 

với Công ty theo quy định. 

 Trên đây là kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về chất lượng nước ăn 

uống, nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty TNHH một thành viên 

Phúc Lộc Hà Nam. Sở Y tế trân trọng thông báo, yêu cầu Công ty và các đơn vị 

nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Hà Nam (Để báo cáo); 

- Các phòng: TTr, NVY - Sở Y tế; 

- Trung tâm KSBT tỉnh (Để thực hiện); 

- Văn phòng Sở Y tế (Để công khai); 

- Công ty TNHH một thành viên Phúc Lộc Hà Nam (Để thực hiện); 

- Lưu: VT, Hồ sơ Đoàn Kiểm tra. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Minh 
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