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LỜI NÓI ĐẦU 

Trên thế giới cũng như tại Việt Nam, phát triển bền vững dần trở thành xu 

hướng đối với các doanh nghiệp, đòi hỏi sự chuyển dịch định hướng, chiến lược kinh 

doanh, vận hành quản lý. Trong đó, hoạt động chuyển đổi số, ứng dụng khoa học 

công nghệ, duy trì nhân lực năng động sáng tạo và bảo đảm hệ sinh thái, môi trường 

sống chất lượng là yếu tố chiến lược và tư duy cốt lõi đối với BIWASE – Doanh 

nghiệp đi đầu trong lĩnh vực nước và môi trường. Đó cũng chính là định hướng được 

đề ra trong báo cáo thường niên năm 2022, xây dựng một BIWASE Năng động – 

Khoa học – Sinh thái. 

Giữa "cơn bão" số hóa của cuộc cách mạng 4.0, gần như mọi chủ doanh 

nghiệp đều đòi hỏi bộ phận nhân sự phải có chiến lược để giúp nhân viên sẵn sàng 

cho thời đại mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cần phải làm gì hay bắt đầu từ 

đâu. Nhận thức được điều đó, Biwase luôn tạo điều kiện để người lao động thoả sức 

sáng tạo, học hỏi, trải nghiệm thách thức để khẳng định bản thân, phát triển thăng 

tiến cùng tổ chức và được ghi nhận lương thưởng xứng đáng. Chúng tôi cam kết trao 

quyền với tất cả sự minh bạch trong một môi trường văn hoá gắn kết, tạo nên tinh 

thần tập thể vững mạnh, thành công. 

Bên cạnh các vấn đề về xây dựng nguồn nhân lực năng động sáng tạo, 

BIWASE còn không ngừng ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất với phương 

châm “Vì sức khỏe cộng đồng, Vì môi trường bền vững”. Mọi hoạt động của công ty 

đều lấy con người làm đối tượng hướng đến. Vì lẽ đó, công ty đã và đang không 

ngừng nỗ lực nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ ưu việt, thân thiện môi trường 

trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 

Đại dịch Covid-19 kéo dài gần hai năm nay đã chứng minh một cách rõ ràng 

tính dễ bị tổn thương của nhân loại và sự phụ thuộc của nó vào môi trường. Trong 

bối cảnh đó, nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, bảo tồn đa dạng sinh 

học và rừng, cũng như cuộc chiến vì nước, không khí và đất sạch trên hành tinh được 

đặt lên hàng đầu. Hiểu được vấn đề đó, với tư cách là Công ty đi đầu trong lĩnh vực 

Nước và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương, BIWASE đã nghiêm túc thực 

hiện báo cáo đánh giá tác động và cam kết bảo vệ môi trường khi có kế hoạch triển 

khai đầu tư dự án. BIWASE liên tục cập nhật, đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng 

phương pháp sản xuất sạch để hướng tới sự phát triển bền vững. Công nghệ sạch có 

thể hiểu là công nghệ không gây ô nhiễm môi trường hoặc phát thải ít chất gây ô 

nghiễm. Tương tự, nhiên liệu sạch có thể hiểu là các nhiên liệu mà khi sử dụng sẽ 

không hoặc ít phát thải ra chất gây ô nhiễm môi trường. 

Từ các vấn đề đã được phân tích liên quan đến việc sáng tạo, tư duy trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học, công nghệ và kể cả việc chú 

trọng bảo vệ môi trường sinh thái, Ban điều hành và tập thể Công ty Biwase đã và 

đang hướng tới những phương châm quan trọng và cốt lõi: “Năng động – Khoa học 

– Sinh thái” 
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I.    THÔNG TIN CHUNG: 

1.1. Quá trình hình thành và phát triển.  

1.1.1. Thông tin khái quát 
 

 Tên giao dịch: Công ty cổ phần nước – môi trường Bình Dương. 

 Tên Viết tắt: BIWASE 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700145694 

 Vốn điều lệ: 1.929.200.000.000 đồng 

 Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 1.929.200.000.000 đồng 

 Địa chỉ: số 11 Ngô Văn trị, phường Phú Lợi, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương 

 Số điện thoại: 0274 3824245 – 825172 - 835679 - 827789 

 Số fax: 0274 3827738 

 Website: www.biwase.com.vn 

 Mã cổ phiếu: BWE 

 Sàn giao dịch: HOSE 

Văn phòng chính Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương 
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1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 
 

 Giai đoạn 1975 – 1991 

Trước năm 1975: tên tiền thân là "Trung Tâm Cấp Thuỷ Bình Dương" với 5 trạm bơm 

nước ngầm: Công An, Ngô Quyền, Cầu Ông Đành, Yersin I và Gò Đậu I.  

Tháng 5/1975: đổi tên thành Nhà Máy Nước Thủ Dầu Một - trực thuộc Sở Giao thông Vận 

tải tỉnh Sông Bé, xây dựng thêm một số trạm bơm mới như: Bến Bắc, Nam Sanh, Phú Hòa, 

Tỉnh Đội, Hoàng Hoa Thám, Kiểm Lâm, Phú Thuận, Mũi Tàu, Trưng Vương, Ngô Chí 

Quốc, Yersin II, Cầu ông Đành II, Gò Đậu II với tổng công suất 5.000m³/ngày đêm, nhiệm 

vụ chủ yếu là cấp nước sạch cho nhân dân khu vực nội ô thị xã TDM. Số lượng khách hàng 

khoảng 2.000 hộ tiêu thụ bao gồm cơ quan và nhân dân.  

Năm 1979: đổi tên thành "Xí nghiệp điện nước nhà ở và công trình công cộng" trực thuộc 

Sở Xây dựng tỉnh Sông Bé 

Xí nghiệp điện nước tỉnh 

Sông Bé, tên gọi đầu tiên của 

BIWASE sau ngày đất nước 

thống nhất 30/4/1975 

CBCNV Phòng Tài Chính – 

Kế Hoạch trước văn phòng 

XN Cấp Nước tỉnh  
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 Giai đoạn 1991 – 2000 

Năm 1991: đổi tên thành "Xí nghiệp Cấp nước Sông Bé", trực thuộc TX THủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương.  

 

Ngày 15/10/1992: Xí nghiệp cấp nước Sông Bé có quyết định thành lập doanh nghiệp nhà 

nước. Doanh nghiệp được giao nhiệm vụ sản xuất, phân phối nước sạch và thi công lắp đặt 

các công trình chuyên ngành cấp nước. Doanh nghiệp được hạch toán độc lập, có con dấu 

riêng, trực thuộc UBND tỉnh Sông Bé. Tiếp tục khai thác và quản lý các trạm bơm nước 

ngầm. Công suất đạt 5.000m3/ngày đêm, cung cấp cho khoảng 5.000 hộ dân chủ yếu khu 

vực nội ô.  

Năm 1995: nhà máy nước mặt đầu tiên – NMN Thủ Dầu Một đi vào hoạt động với công 

suất 7.500 m3/ngày đêm, một số giếng nước ngầm không còn sử dụng được dùng để dự 

phòng.  

Năm 1996: Xí nghiệp Cấp nước Sông Bé đổi tên thành “Công ty Cấp nước Sông Bé”.  

Ngày 13/06/1997: Công ty Cấp Thoát Nước Bình Dương ra đời sau nhiều lần đổi tên cho 

phù hợp với tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh. Là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động 

công ích, công ty chịu sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương trực thuộc Sở Xây dựng 

quản lý Nhà nước theo ngành nghề kinh tế kỹ thuật. Tại thời điểm này công suất được nâng 

lên là 21.600 m3/ngày đêm. 

Văn phòng Xí nghiệp 

Cấp nước Sông Bé 

năm 1992 

 

Ông Hồ Minh Phương phát 

biểu tại Lễ khánh thành NMN 

Thủ Dầu Một, giai đoạn I, 

ngày 03/5/1994 
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 Giai đoạn 2000 – 2010 

Ngày 21/12/2005, thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp, UBND tỉnh Bình Dương có quyết 

định chuyển tên Công ty Cấp Thoát Nước Bình Dương thành Công ty TNHH MTV Cấp 

Thoát Nước - Môi Trường Bình Dương (BIWASE)   

Đây là giai đoạn phát triển mạnh mẽ và đa dạng ngành nghề, trong giai đoạn này Công ty 

quyết định thành lập 08 xí nghiệp trực thuộc: Xí nghiệp cấp nước Thủ Dầu Một, Xí nghiệp 

cấp nước Dĩ An, Xí nghiệp cấp nước Khu liên hợp, Xí nghiệp Xử lý rác thải, Xí nghiệp Tư 

vấn cấp thoát nước và Xây lắp, Xí nghiệp Quản lý khai thác Thủy Lợi, Xí nghiệp Công 

trình Đô thị và 03 Ban quản lý Dự án đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển các loại hình dịch 

vụ của công ty nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung. Chức năng, nhiệm vụ chính: kinh 

doanh trong các lĩnh vực cấp và thoát nước đô thị; quản lý và khai thác thủy lợi; thu gom 

và xử lý chất thải – nước thải; tư vấn thiết kế, lập dự toán, dự án các công trình cấp thoát 

nước; kinh doanh dịch vụ chuyên ngành. Doanh thu tăng trưởng hàng năm khoảng từ 15 

20%. 

 

Lễ động thổ Nhà máy nước Dĩ An giai đoạn 1: 15.000m3/ ngày đêm ngày 26/4/2000 do Chính Phủ Đan 
Mạch tài trợ trị giá 3.6 triệu USD. Ông Hồ Minh Phương – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tham dự lễ 

động thổ 

 Giai đoạn 2010 – 2014:  

Đầu tháng 06/2010, theo chủ trương của UBND tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH Một 

thành viên Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương được chuyển giao quyền đại diện 

chủ sở hữu về vốn cho Tổng công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp TNHH Một thành 

viên (Becamex IDC) cho đến nay.  

Tiếp tục trên đà phát triển, Công ty thành lập thêm 02 xí nghiệp trực thuộc: Xí nghiệp cấp 

nước Tân Uyên (2011) và Xí nghiệp Xử lý nước thải Thủ Dầu Một (2012) đưa tổng số đơn 

vị trực thuộc lên 10 Xí nghiệp, 02 Nhà máy nước, 12 phòng – ban và trung tâm.  
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Ngày 31/5/2013, lễ khánh thành Nhà máy Xử lý nước thải Thủ Dầu Một 

 Giai đoạn 2015 – 2016:  

Chấp hành Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/11/2011của Thủ tướng Chính phủ về 

chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và Quyết định số 

4295/ QĐ-UBND tỉnh Bình Dương về việc cổ phần Công ty TNHH MTV CTN - MT Bình 

Dương thuộc Tổng công ty ĐT& PTCN TNHH MTV (Becamex IDC).  

Kể từ ngày 30/9/2016, công ty đã chính thức chuyển hình thức từ công ty TNHH 100% 

vốn sở hữu của nhà nước thành công ty cổ phần với tên Công ty Cổ phần Nước – Môi 

trường Bình Dương với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ vốn nhà nước tham gia 

51% và vốn tư nhân 49% vốn điều lệ.  
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Ngày 16/12/2016, lễ khánh thành Nhà máy nước Chơn Thành (Bình Phước),  

công suất giai đoạn I là 30.000 m3/ngày đêm 

 Giai đoạn 2017 – 2019:  

 

Ông Nguyễn Văn Thiền – Chủ tịch HĐQT BIWASE thực hiện nghi thức đánh cồng, chính 

thức đưa cổ phiếu BIWASE – BWE vào giao dịch trên thị trường chứng khoán Thành phố 

Hồ Chí Minh 
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Được sự chấp thuận hồ sở đăng ký công ty đại chúng theo công văn số 1086/UBCK-GSĐC 

của UBCK nhà nước ngày 02/03/2017.  

Đến ngày 20/7/2017 Công ty cổ phần Nước - Môi Trường Bình Dương chính thức niêm 

yết cổ phiếu trên sàn Giao dịch chứng khoán TP Hồ chí Minh với mã chứng khoán BWE. 

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần nước 

– môi trường Bình Dương trên sàn HOSE theo quyết định số 239/QĐ-SGDHCM ngày 

05/07/2017. 

UBND tỉnh Bình Dương đã có quyết định số 3782/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết 

toán cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương 

Trong kỳ, từ  tháng 89/2017 tiến hành thực hiện công tác thoái vốn nhà nước, đến ngày 

22/9/2017 hoàn tất thoái vốn nhà nước 10% vốn điều lệ, tương đương 15 triệu cổ phần, 

giảm tỷ lệ vốn nhà nước còn 41% vốn điều lệ tại công ty BIWASE. Số cổ phần bán ra 

15.000.000 cổ phần, giá giao dịch: 25.500đồng/cổ phần, Giá trị thu về vốn nhà nước 382,5 

tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu nhà nước nắm giữ sau đợt thoái vốn 61.500.000 cổ phần, chiếm 

41% vốn điều lệ. 

Tháng 3/2019 hoàn tất thực hiện theo chủ trương số 3421/UBND – KTTH ngày 25/7/2018 

của UBND tỉnh Bình Dương về thực hiện công tác thoái vốn nhà nước,  thoái vốn nhà nước 

16% vốn điều lệ, tương đương 24 triệu cổ phần, giảm tỷ lệ vốn nhà nước hiện tại từ 41% 

còn lại 25% vốn điều lệ tại công ty BIWASE. Số cổ phần bán ra 24.000.000 cổ phần, giá 

giao dịch bình quân: 24.398 đồng/cổ phần, Giá trị thu về vốn nhà nước 585 tỷ đồng. Số 

lượng cổ phiếu nhà nước nắm giữ sau đợt thoái vốn 37.500.000 cổ phần, chiếm 25% vốn 

điều lệ. 
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 Giai đoạn 2020 – 2022:  

 

Lễ khánh thành công trình nhà máy nước Tân Hiệp,  

công suất tăng thêm 100.000m3/ngày đêm 

 

Trong năm 2020 phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đã được hoàn tất với tỷ lệ cổ phần 

phát hành đợt này 25% vốn điều lệ hiện tại, tương ứng 37,5 triệu cổ phần với số tiền thu từ 

đợt phát hành 964,275 tỷ đồng (giá bình quân 25.714 đồng/cp). Đến nay, tỷ lệ vốn nhà 

nước tham gia tại BIWASE là 20% với vốn điều lệ hiện tại của BIWASE đạt 1.875 tỷ đồng. 

Trong năm 2021 (ngày 24/5/2021) Công ty đã thực hiện hoàn chỉnh phương án phát hành 

cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2021 của Công ty BIWASE 

(ESOP) (báo cáo kết quả phát hành số 2284/UBCK - QLCB của Ủy Ban chứng khoán NN) 

với tổng số cổ phần phát hành thêm 5.420.000 cổ phần BWE và tổng số tiền thu được từ 

đợt phát hành: 86,72 tỷ đồng (để bù đắp vốn lưu động của BWE theo như nghị quyết) nâng 

tổng số chứng khoán đăng ký hiện tại của BWE đạt 192.920.000 cổ phiếu (Giấy chứng 

nhận số 104/2017/GCNCP-CSD-2 ngày 25/6/2021 của TTLKCKVN - CNHCM) với tổng 

vốn điều lệ công ty BIWASE hiện là 1.929,2 tỷ đồng. Hiện tại tỷ lệ vốn nhà nước tại 

BIWASE chiếm 19,44% vốn điều lệ. 
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1.2.  Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

1.2.1. Ngành nghề kinh doanh chính:  

 Sản xuất, cung cấp nước sạch. 

 Thu gom, xử lý chất thải. 

 Thu gom, xử lý nước thải. 

 Và một số ngành nghề và sản phẩm sản xuất kinh doanh khác, gồm: 

 

 

 Thu gom xử lý rác thải 

     Sinh hoạt và công nghiệp  
       

 
 Thu gom xử lý 
     nước thải 

 

            

               

       Sản xuất kinh doanh nước sạch, nước uống 
tinh khiết đóng chai 

 Mua bán vật tư ngành nước  

 

  

 

 

 

Hình ảnh một số sản phẩm ngoài sản phẩm nước sạch, xử lý rác thải và 

 xử lý thoát nước của BIWASE 

 

 

Gạch BIWASE 
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Phân bón Con Voi  BIWASE  

 

 

 

 

Nước đóng chai BIWASE 
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1.2.2. Địa bàn kinh doanh chính:  

 

 Tỉnh Bình Dương: gồm toàn bộ khu vực đô thị và khoảng 75% khu vực vùng ven và 

nông thôn của 9/9 Thành phố, huyện thị của tỉnh Bình Dương: Thành phố Thủ Dầu 

Một, Thành phố Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Thị xã Bến Cát, Bắc Tân 

Uyên, huyện Bàu Bàng, Phú Giáo và huyện Dầu Tiếng. 

 Tỉnh Bình Phước: huyện Chơn Thành, huyện Hớn Quản – tỉnh Bình Phước. 

 Thành phồ Hồ Chí Minh: một phần khu vực giáp ranh TP Hồ Chí Minh như: phường 

Linh Trung - Quận Thủ Đức –Hòa Phú - Củ Chi - TP Hồ Chí Minh. 

 Tỉnh Đồng Nai: BIWASE là cổ đông chiến lược của CTCP Cấp nước Đồng Nai chiếm 

tỷ lệ 18,53% với công suất cấp nước 400.000 m3 Ngày đêm và đang điều hành Công ty 

cổ phần nước Gia Tân công suất 40.000 m3 ngày đêm. 

 Tỉnh Cần Thơ: BIWASE là Cổ đông lớn, chiếm 24,64% tại Công ty Cổ phần Cấp thoát 

nước Cần Thơ (CTW) và 48,86% Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 (CT2). 
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Tổng công suất hoạt động cấp nước của BIWASE: tối đa khoản 1.000.000 m3 ngày đêm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hiện tại hệ thống nhà máy nước Biwase đạt công suất tối đa 1 triệu m3/ngày đêm với 

7 nhà máy cấp nước sử dụng nguồn nước mặt từ hai con sông lớn là sông Đồng Nai 

và sông Sài Gòn. Tổng công suất tối đa đạt 1 triệu m3/ngày đêm. 

  Mạng lưới cấp nước bao phủ toàn tỉnh Bình Dương diện tích 2.694 Km2 và một phần 

tỉnh Bình Phước, TP Hồ Chí Minh 

 

 

Hệ thống nhà máy nước BIWASE được kết nối, vận hành bằng công nghệ quản lý điều hành 
SCADA nâng công  suất cấp nước toàn hệ thống lên tối đa 1 triệu m3/ngày đêm 
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1.3. Chính sách, môi trường, văn hóa doanh nghiệp 

* Tầm nhìn 

* Sứ mệnh     

 Bảo vệ môi trường sống, góp phần xây dựng đô thị văn minh; 

 Bảo vệ sức khoẻ cộng đồng; 

 Thực hiện những hành động tốt đẹp nhất cho cuộc sống và nghề nghiệp; 

 Tạo ra hạnh phúc cho bản thân, gia đình, và xã hội; 

 Luôn quan tâm sức khỏe của mọi người, mọi nhà văn minh đô thị được      

xem trọng, giữ gìn môi trường trong sạch là tôn chỉ trong hoạt động kinh 

doanh, tạo lòng tin đến với mọi người, mọi khách hàng... 

* Triết lý kinh doanh 

 Phục vụ mọi người, phục vụ khách hàng, phục vụ xã hội là niềm hạnh phúc 

của tập thể CBCNV công ty BIWASE 

 Không ngừng phát triển kinh doanh ở ba lĩnh vực cốt lõi: Cấp nước – Rác 

thải – Nước thải  

* Môi trường làm việc  

 Luôn tạo cơ hội cho CBCNV có điều kiện cống hiến, tiến thân, công bằng, 

nhân ái 

 Nhằm tạo điểu kiện cho cán bộ, công nhân viên của Công tỵ có thể làm việc 

trong một môi trường lành mạnh, năng động, có cơ hội phát huy năng lực 

của bản thân. Công tỵ luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc hỗ trợ 

tối đa cho người lao động. Nơi làm việc được đảm bảo khang trang, sạch 

Về Cấp nước Về môi trường Về Thu gom xử lý nước thải 

- Là đơn vị kinh doanh 

nước sạch, bảo đảm cung 

cấp nước đầy đủ cho mọi 

đối tượng khách hàng với 

chất lượng, dịch vụ tốt 

nhất. 

- Đem lại nguồn nước sạch 

tốt nhất, nâng cao chất 

lượng dịch vụ, người tiêu 

dùng hài lòng, an toàn cho 

sức khỏe  

- Phát triển không ngừng, 

nâng cao vị thế Công ty  

- Là đơn vị thu gom, xử lý, 

tái chế rác thải tốt nhất 

trên địa bàn Bình Dương 

với công nghệ xử lý hoàn 

hảo và tạo ra nhiều sản 

phẩm có ích cho xã hội 

 

- Giữ vững lá cờ đầu trong 

ngành xử lý môi trường 

trên cả nước. 

- Là đơn vị vận hành, bảo trì 

hệ thống thu gom xử lý 

nước thải tốt nhất; đảm 

bảo nhiều hộ dân được đấu 

nối hệ thống nước thải gia 

đình vào hệ thống chung 

với hệ thống thu gom tiên 

tiến, văn minh, chất lượng 

xử lý đạt chuẩn cao nhất 

(loại A). 

- Nước thải sinh hoạt ở Bình 

Dương sẽ được thu gom 

nhiều nhất ở Việt Nam,  

- Văn minh, khoa học, hiện 

đại từ thiết bị - cơ giới, 

giảm sức lao động cho 

công nhân. 
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sẽ. Đối với những người lao động làm việc trực tiếp, Công ty trang bị đẩy 

đủ thiết bị bảo đảm an toàn cho người lao động trong quá trình thực hiện 

công tác. 

* Chính sách lương thưởng, phúc lợi 

 Công ty luôn đảm bảo an toàn, ổn định thu nhập của người lao động ở mức 

cao, người lao động tự tin vào thu nhập, đủ sống  

 Cán bộ công nhân viên được nhận lương theo đúng quy chế lương nội bộ 

Công ty và phù hợp với các quy định của Nhà nước. Công ty luôn đảm bảo 

chi trả đúng thời hạn, đẩy đủ, và công bằng cho người lao động. Ngoài ra, 

cán bộ công nhân viên Công ty được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động. 

 Quỹ thưởng của Công ty phụ thuộc vào kết quả kinh doanh hàng năm của 

Công ty. Mức thưởng dành cho người lao động sẽ phụ thuộc vào tính chất 

công việc và mức độ hoàn hành công việc. Ngoài ra, đối với những cá nhân 

có thành tích xuất sắc, có đóng góp sáng kiến vào công việc chung của toàn 

Công ty sẽ được cân nhắc khen thưởng đột xuất. 

 Công ty còn chú trọng đến những khía cạnh khác vể đời sống vật chất và 

tinh thẩn của người lao động. Hàng năm vào dịp Tết nguyên đán, Công ty 

luôn có chương trình thăm hỏi các cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu. Công 

ty còn có chính sách tặng thưởng cho con em của người lao động đạt thành 

tích cao trong học tập. Ngoài ra, Công ty luôn tạo điểu kiện để người lao 

động tham gia vào các hoạt động Đoàn, hoạt động tình nguyện, hoạt động 

từ thiện và các hoạt động văn nghệ - thể thao khác. Bên cạnh đó, hàng năm 

Công ty còn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho tập thể người lao động và 

tổ chức tham quan định kỳ hàng năm cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. 

* Chính sách tuyển dụng 

 Công ty luôn mở rộng đón nhận nhân tài, đãi ngộ tương xứng với năng lực 

của nhân viên  

 Công tác tuyển dụng có vai trò quan trọng, tiên quyết trong việc đảm bảo 

chất lượng nguồn nhân lực của Công ty. Một chính sách tốt, phù hợp sẽ giúp 

Công ty có được lực lượng lao động có chuyên môn phù hợp với định hướng 

phát triển của Công ty trong tương lai. Do đó, để việc tuyển dụng phát huy 

hiệu quả, Công ty tiến hành xây dựng những bản mô tả công việc chi tiết 

với nhiệm vụ và những yêu cẩu cẩn có. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện 

chuẩn hóa quy trình tuyển dụng cho từng phòng ban. Nội dung của từng 

bước trong quy trình tuyển dụng cũng được chú trọng, cập nhật sao cho phù 

hợp với thực tế công việc. 

*Chính sách đào tạo 

 Luôn cặp nhật kiến thức cho cán bộ CNV với mọi lĩnh vực: Công nghệ - 

Quản trị - Quản lý  
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 Với chứng năng của Trung tâm đào tạo BIWASE, ngoài công tác tuyển 

chọn nhân sự, Công ty cũng chú trọng hoạt động đào tạo cho người lao động 

nhằm tạo ra một lực lượng lao động ngày càng vững vàng vể mặt chuyên 

môn, nghiệp vụ. Công ty đã xây dựng các cơ chế chính sách, quy chế, quy 

định đào tạo để khuyến khích cán bộ nâng cao trình độ, phát triển năng lực 

cá nhân. Kết hợp tốt giữa các hình thức đào tạo nội bộ, đào tạo bên ngoài, 

đào tạo ngắn hạn và dài hạn. Có chính sách khen thưởng để động viên, 

khuyến khích cán bộ, công nhân viên tự học tập nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ. Riêng lực lượng cán bộ chủ chốt luôn được tham gia các 

lớp nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, chứng khoán, ... để đáp ứng 

yêu cầu điều hành, quản trị doanh nghiệp. 
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1.4.  Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

 

 

 

Sơ đồ tổ chức 
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Mô hình hoạt động: 

- Đại hội đồng cổ đông; 

- Hội đồng quản trị; 

- Ban Kiểm soát; 

- Ban điều hành;  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase) 

                                       Từ tháng 10/2016 đến nay 

Thành viên HĐQT 

Tổng Giám đốc Biwase từ tháng 10/2016 đến nay 

Thành viên HĐQT Phó TGĐ Biwase Phó TGĐ Biwase Phó TGĐ Biwase 
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Tổ chức và nhân sự - Ban tổng giám đốc- kế toán trưởng công ty 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

Hội đồng quản trị 

1 NGUYỄN VĂN THIỀN Chủ tịch Thành viên điều hành 

2 TRẦN CHIẾN CÔNG Thành viên Thành viên điều hành 

3 DƯƠNG HOÀNG SƠN Thành viên Thành viên điều hành 

4 NGUYỄN VĂN TRÍ Thành viên Thành viên không điều hành 

5 NGUYỄN THANH PHONG Thành viên Thành viên HĐQT -không điều 

hành 

6 TẠ TRỌNG HIỆP  Thành viên Thành viên  HĐQT độc lập -

không điều hành 

7 PHẠM THANH VŨ  Thành viên Thành viên  HĐQT độc lập -

không điều hành 

Ban Giám đốc, Kế toán trưởng 

1 TRẦN CHIẾN CÔNG Tổng Giám đốc  

2 DƯƠNG HOÀNG SƠN Phó Tổng Giám đốc  

3 PHẠM THANH HÙNG Phó Tổng Giám đốc  

4 NGÔ VĂN LUI Phó Tổng Giám đốc  

5 MAI SONG HÀO Phó Tổng Giám đốc  

6 TRẦN TẤN ĐỨC Kế toán trưởng  

Ban kiểm soát 

1 DƯƠNG ANH THƯ Trưởng ban  

2 NGUYỄN ĐỨC BẢO 

 

Thành viên  

3 TĂNG TỐ VÂN 

 

  Thành viên  

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 

TRẦN CHIẾN CÔNG Tổng Giám đốc 

DƯƠNG HOÀNG SƠN Phó Tổng Giám đốc 

PHẠM THANH HÙNG  Phó Tổng Giám đốc 
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NGÔ VĂN LUI 

MAI SONG HÀO 

Phó Tổng Giám đốc 

Phó Tổng Giám đốc 

TRẦN TẤN ĐỨC Kế toán trưởng 

TRẦN CHIẾN CÔNG 

Tổng Giám đốc Công ty: 

Giới tính : NAM   

Ngày tháng năm sinh : 06/12/1978 

Nơi sinh : BÌNH DƯƠNG 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Bình Dương 

Địa chỉ thường trú : Số 20 Ấp kiến An, An Lập, Dầu Tiếng Bình Dương 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng 

Quá trình công tác :  

Đến 2004 :  Nhân viên đội xây lắp công ty TNHH MTV Cấp 

thoát nước – môi trường Bình Dương 

Từ 2004 đến 2006 : Nhân viên tổ xây lắp xí nghiệp cấp nước Dĩ An công 

ty TNHH MTV Cấp thoát nước – môi trường Bình 

Dương. 

Từ 3/2006- 6-2006 : Trưởng phòng kinh doanh xí nghiệp cấp nước Dĩ 

An 

Từ 2006 đến 2008 : Phó Giám đốc XN cấp nước Dĩ An - Công ty TNHH 

MTV Cấp thoát nước – môi trường Bình Dương 

Từ 2008 đến 2015 : Giám đốc XN cấp nước Dĩ an - C ty TNHH MTV 

Cấp thoát nước – môi trường Bình Dương 

Từ 3/2015- 8/2016 : Phó Tổng Giám Đốc Công ty TNHH MTV Cấp 

thoát nước- môi trường Bình Dương 

Từ 30/09/2016 đến nay : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty 

Cổ phần Nước- Môi trường Bình Dương 

Chức vụ công tác hiện nay của : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc 
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công ty đại chúng 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ 

chức khác 

: Không 

Hành vi vi phạm pháp luật : Không 

Các khoản nợ đối với Công ty : Không 

Lợi ích liên quan đối với Công 

ty 

: Không 

Số cổ phần sở hữu : 1.590.149  cổ phần 

Số cổ phần đại diện sở hữu phần 

vốn của Tổng Công ty Đầu tư và 

Phát triển Công nghiệp CTCP – 

Becamex IDC 

: 37.500.000 cổ phần (chiếm 19,44% vốn điều lệ)  

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của 

những người có liên quan 

: Không 

DƯƠNG HOÀNG SƠN 

Phó tổng giám đốc 

Giới tính : NAM  

Ngày tháng năm sinh : 15/01/1965 

Nơi sinh : BÌNH DƯƠNG 

Quốc tịch : Việt Nam 

Số CMND : 280337426 cấp ngày: 26/10/2007 Tại: CA.Bình 

Dương 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Bình Dương 

Địa chỉ thường trú : ĐX 68 KP6, P.Đinh Hòa, Thủ Dầu Một, Bình 

Dương 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cơ khí 

Quá trình công tác :  

Từ  1997 đến 2000 :  Công nhân vận hành Nhà máy nước Thủ Dầu Một 
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PHẠM THANH HÙNG 

Phó tổng giám đốc 

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 01/01/1980  

Nơi sinh : Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương 

Quốc tịch : Việt Nam 

Số CMND : 
280715802 cấp ngày 24/01/2017 tại Bình Dương 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương 

Địa chỉ thường trú : 20/7 Khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, 

thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Từ 2000 đến 2002 : Trưởng Ca sản xuất Nhà máy nước Thủ Dầu Một 

Từ 2002 đến 2004 : Quản đốc nhà máy nước Thủ Dầu Một 

Từ 2004 đến 2007 : Giám đốc XN cấp nước Dĩ An 

Từ 2007 đến 29/09/2016 : Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát 

nước – môi trường Bình Dương 

Từ 30/09/2016 đến nay : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công 

ty Cổ phần Nước- Môi trường Bình Dương 

Chức vụ công tác hiện nay của 

công ty đại chúng 

: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ 

chức khác 

: Không 

Hành vi vi phạm pháp luật : Không 

Các khoản nợ đối với Công ty : Không 

Lợi ích liên quan đối với Công 

ty 

: Không 

Số cổ phần sở hữu :  321.100  cổ phần 

Số cổ phần đại diện sở hữu : Không 
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Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Môi trường 

Quá trình công tác :  

Từ 2002 – 2003 : Phòng Kỹ thuật - Công ty Cấp thoát nước Bình 

Dương 

Từ 2004 – 2006 : Xí nghiệp Xử lý Chất thải  

Từ 2007 – 2008 : Phó Giám đốc Xí nghiệp Xử lý Chất thải  

Năm 2009 : Giám đốc Xí nghiệp Xử lý Chất thải  

Năm 2010 : Phó Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước Dĩ An 

Từ 2011 đến 16/03/2020 : Giám đốc Chi nhánh Xử lý Chất thải 

Chức vụ công tác hiện nay tại tổ 

chức phát hành 

: Phó Tổng Giám đốc  

 

Hành vi vi phạm pháp luật : Không 

Các khoản nợ đối với Công ty : Không 

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không  

Số cổ phần sở hữu cá nhân : 120.000  cổ phần 

Số cổ phần đại diện sở hữu : Không 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của 

những người có liên quan 

: Không 
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NGÔ VĂN LUI      Phó tổng giám đốc 

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 20/09/1967 

Nơi sinh : Bình Dương 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Bình Dương 

Địa chỉ thường trú : 48 - K9 - Kp 5 – P. Định Hòa – Thủ Dầu Một – Bình 

Dương 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh 

Quá trình công tác :  

Từ  1988 đến 1990 :   Tổ trưởng tổ bơm phòng Nông Lâm Thủy L ợi Thị xã 

Thủ Dầu Một 

Từ  1990 đến nay  : Phó Tổng Giám Đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát 

nước – Môi trường Bình Dương 

Từ 30/09/2016 đến nay : Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Nước - Môi 

trường Bình Dương 

Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nước - Môi 

trường Bình Dương 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ 

chức khác 

: Không 

Hành vi vi phạm pháp luật : Không 

Các khoản nợ đối với Công ty : Không 

Lợi ích liên quan đối với Công 

ty 

: Không 

Số cổ phần sở hữu : 7.700 cổ phần 

Số cổ phần đại diện sở hữu : Không 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của 

những người có liên quan 

: Không 
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TRẦN TẤN ĐỨC 

Kế toán trưởng công ty 

Giới tính : NAM  

Ngày tháng năm sinh : 15/02/1977 

Nơi sinh : BÌNH DƯƠNG 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Bình Dương 

Địa chỉ thường trú : 1398/3, kp6, P.Định Hoà, Tp.TDM, tỉnh Bình Dương  

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân quản trị kinh doanh  

Quá trình công tác :  

Từ 2002 Đến 3/2003 :  Nhân viên kế toán Công ty TNHH Xây dựng Điện 

Miền Nam 

Từ 01/4/2004 đến 02/2005 : Nhân viên kế toán Công ty TNHH MTV Cấp Thoát 

Nước – Môi Trường Bình Dương; nhân viên kế toán 

Ban QLDA trực thuộc Công ty TNHH MTV Cấp 

Thoát Nước – Môi Trường Bình Dương 

Từ 02/2005 đến 01/2011 : Kế toán trưởng Ban QLDA trực thuộc Công ty TNHH 

MTV cấp Thoát Nước – Môi Trường Bình Dương. 

Từ 01/2011 đến 29/09/2016 : Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV cấp Thoát Nước 

– Môi Trường Bình Dương. 

Từ 30/09/2016 đến nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Nước- Môi trường 

Bình Dương 

Chức vụ công tác hiện nay của 

công ty đại chúng 

: Kế toán trưởng  

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ 

chức khác 

: Không 

Hành vi vi phạm pháp luật : Không 

Các khoản nợ đối với Công ty : Không 

Lợi ích liên quan đối với Công : Không 
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MAI SONG HÀO - Phó tổng giám đốc  

Giới tính : Nam 

Ngày tháng năm sinh : 25/10/1981 – 42 tuổi 

Nơi sinh : Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hóa 

Quốc tịch : Việt Nam 

Số CMND : 
281059159    Ngày cấp: 07/02/2018   Nơi cấp: CA 

Bình Dương 

Dân tộc : Kinh 

Quê quán : Nga Điền, Nga Sơn, Thanh Hóa 

Địa chỉ thường trú : Bình Đường, An Bình, Dĩ An, Bình Dương 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Công nghệ - Môi trường 

Quá trình công tác :  

Từ 2004 – 2013 : Trưởng phòng kinh doanh – Trưởng chi nhánh Thuận 

An – Chi nhánh CN Thủ Dầu Một – Công Cty Cổ 

phần Nước - Môi trường Bình Dương 

 Từ 11/2013 – 5/2017 : Phó Giám đốc CN Cấp nước Khu liên hợp 

  Từ  6/2017 – 5/2018 : Giám đốc CN Cấp nước Thuận An. 

  Từ 6/2018 - 3/2022 : Giám đốc CN Cấp nước Dĩ An 

  Từ tháng 3/2022 đến nay : phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nước - Môi 

trường Bình Dương  

- Chức vụ công tác hiện nay 

tại tổ chức phát hành 

: Phó Tổng Giám đốc  

ty 

Số cổ phần sở hữu : 113.600 cổ phần 

Số cổ phần đại diện sở hữu : Không 

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của 

những người có liên quan 

: Không 



BIWASE [BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022] 
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG (BWE) 

 

30 

 

- Hành vi vi phạm pháp luật : Không 

- Các khoản nợ đối với 

Công ty 

: Không 

- Lợi ích liên quan đối với 

Công ty 

: Không  

- Số cổ phần sở hữu cá nhân :  56.100 cổ phần  

- Số cổ phần đại diện sở hữu : Không 

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán 

của những người có liên 

quan 

: Không 
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CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC BIWASE 

 



BIWASE [BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022] 
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG (BWE) 

 

32 

 

 

 

 

 



BIWASE [BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022] 
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG (BWE) 

 

33 

 

 

 

 



BIWASE [BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022] 
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG (BWE) 

 

34 

 

 

 

 

 



BIWASE [BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022] 
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG (BWE) 

 

35 

 

 

 

 

 



BIWASE [BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022] 
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG (BWE) 

 

36 

 

 

 

 
 



BIWASE [BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022] 
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG (BWE) 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIWASE [BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022] 
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG (BWE) 

 

38 

 

Tóm tắt tình hình nhân sự BIWASE đến 31/12/2022. 
 

TT Trình độ Số người Tỷ lệ (%) 

I Phân loại theo giới tính 1.050 100% 

1 Nam 809 77% 

2 Nữ 241 23% 

II Phân loại theo trình độ 1.050 100% 

1 Trình độ đại học và trên đại học 223 21% 

2 Trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp 227 22% 

3 Công nhân kỹ thuật và lao động phổ thông 600 57% 

III Phân loại theo hợp đồng lao động 1.050 100% 

1 Hợp đồng không thời hạn + lao động bổ nhiệm 381 36% 

2 Hợp đồng thời hạn 6 tháng   0% 

3 Hợp đồng thời hạn từ 1-3 năm 669 64% 

 

21%

22%
57%

Lao động phân theo trình độ

Đại học và trên đại học

Cao đẳng, Trung cấp, Sơ 
cấp

Công nhân kỹ thuật và lao 
động phổ thông

77%

23%

Lao động phân theo giới tính

Nam Nữ
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1.5. Định hướng phát triển/Chiến lược và mục tiêu 

1.5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty 

 Tâm thế luôn sẵn sàng cho sự phát triễn của Công ty. Trong lĩnh vực kinh doanh của 

Công ty và thị trường  

 Công ty cung cấp dịch vụ, không để thiếu sản phẩm, chất lượng sản phẩm luôn tốt, dịch 

vụ tối ưu. 

 Tài chính luôn ổn định, an toàn  

 Bình Dương đang có sức hút tốt đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặt biệt tại 

khu trung tâm hành chánh của tỉnh, huyện mới Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên, tình hình 

phát triển chung của thế giới có dấu hiệu tăng dần. Do vậy, công ty tập trung cung cấp 

các dịch vụ cấp, thoát nước, xử lý rác thải tại các khu vực trên địa bàn. Ngoài ra, việc 

kinh doanh nước sạch ra ngoài tỉnh, tại huyện Chơn Thành – tỉnh Bình Phước cũng 

được tập trung thực hiện đầu tư hệ thống cấp nước và hoàn thành đưa vào sử dụng đúng 

tiến độ. 

 Tiếp tục phát huy, tạo thương hiệu của Công ty ngày càng tăng uy tín trong thị trường. 

Luôn nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường và luôn tìm kiếm cơ hội đầu tư mở rộng 

quy mô sản xuất kinh doanh của các sản phẩm truyền thống. Trong đó tăng cường công 

tác phát triển quảng bá hình ảnh công ty, kinh doanh sản phẩm phân bón Con voi, gạch 

tự chèn Con Voi ngày càng được các khách hàng tin tưởng sử dụng. 

 Lấy khách hàng làm trung tâm, xây dựng đội ngũ dịch vụ bán hàng, nghiên cứu bán 

giải pháp nâng cao dịch vụ khách hàng. 

 Áp dụng công nghệ mới vào sản xuất.  

 Xây dựng, Đào tạo đội ngũ nhân sự, tiếp nhận công nghệ mới. 

 Triển khai mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D). 

 Tăng cường công tác phát triển dịch vụ khách hàng để phát huy hiệu quả nguồn vốn 

đầu tư. 

 Kiểm tra, đánh giá kịp thời, nhằm hỗ trợ, chấn chỉnh đúng lúc những điểm yếu, những 

bộ phận còn yếu; 

 Tiếp tục thực hiện khẩu hiệu hành động: “Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu làm 

việc của chúng ta. Sự phát triển công ty là niềm vui, niềm tự hào của chúng ta”.  

 Tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý tài sản, nhất là tài sản chìm dưới đất, tổ chức 

quản lý tài sản thuộc hệ thống thu gom xử lý nước thải và mạng lưới cấp nước; 

 Tổ chức triển khai đầu tư mở rộng, nâng công suất các nhà máy nước, đảm bảo cấp đủ 

nước và an toàn trong mọi tình huống trong chiến lược ngắn hạn cũng như dài hạn. 
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1.5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn. 

Tầm nhìn trung hạn đối với BIWASE từ 10 đến 20 năm, tầm nhìn dài hạn đối với 

BIWASE từ 20 đến 50 năm 

Trong thời đại hiện nay, việc xây dựng chiến lược trung và dài hạn là điều cần thiết 

và quan trọng để giúp các công ty tồn tại và phát triển trong môi trường kinh doanh cạnh 

tranh. Đặc biệt, khi áp dụng giá trị bền vững vào chiến lược của công ty, nó không chỉ giúp 

tăng tính cạnh tranh và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, mà còn đóng góp tích cực đến sự 

phát triển bền vững của xã hội và môi trường. Với BIWASE, việc xây dựng chiến lược 

trung và dài hạn gắn kết với giá trị bền vững không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp 

mà còn đóng góp tích cực đến sự phát triển bền vững của cộng đồng và môi trường. 

Chiến lược trung hạn: 

 Tìm kiếm các cơ hội đầu tư, hợp tác đầu tư trong lĩnh vực cấp nước và lĩnh vực xử lý 

rác thải.  

 Song song với công tác phát triển khách hàng ở những khu vực hiện hữu, tập trung 

đầu tư phát triển đầu tư ống trục tại các huyện mới như Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, các 

khu vực vùng ven nông thôn thuộc tỉnh Bình Dương. 

 Nâng cao nhận thức người lao động, phát động thi đua tăng năng suất, chất lượng, và 

cải tiến đổi mới phương pháp làm việc, phương pháp quản lý, khuyến khích người lao 

động tạo ra sản phẩm mới, giải pháp hiệu quả. 

 Tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều hành giữa công ty và các chi nhánh; 

 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp để nâng cao hình ảnh thương hiệu của Công ty Cổ 

phần Nước – Môi trường Bình Dương. 

 Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho CBCNV luôn được chú trọng; 

 Ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám 

sát quá trình sản xuất để hạn chế hao hụt, thất thoát, rủi ro gây ra. 

 Tiếp tục phát huy việc xã hội hóa trong các lĩnh vực có lợi thế để huy động thêm nguồn 

lực từ bên ngoài; 

 Kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành; nâng cao năng lực lãnh đạo và chuyên môn cho 

cán bộ lãnh đạo thông qua việc bồi dưỡng, khóa đào tạo tại công ty và ngoài công ty; 

Chiến lược dài hạn: 

 Nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư cấp nước, xử lý rác thải.  

 Đầu tư mạnh mẽ vào ba lĩnh vực Cấp nước, Xử lý rác thải, thoát nước. 

 Công ty luôn xác định tôn chỉ: “Nguồn lực Công ty là nguồn vốn và nguồn nhân lực” 

Trong đó, nguồn nhân lực có vai trò quan trọng. 

 BIWASE hoạt động trong ngành cấp thoát nước và xử lý rác thải với mục tiêu chính 

là đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội và môi trường. Để đạt được mục 

tiêu này, BIWASE đã đặt ra những mục tiêu chính trong kế hoạch phát triển kinh doanh 
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của mình. Việc vạch ra các mục tiêu hướng tới phát triển bền vững là một yếu tố quan 

trọng giúp cho BIWASE nói riêng cũng như các doanh nghiệp trong ngành cấp thoát 

nước và xử lý rác thải nói chung đảm bảo hoạt động của mình mang lại giá trị thực sự 

cho xã hội và môi trường. Các mục tiêu PTBV cũng giúp cho chúng tôi định hướng rõ 

ràng và kế hoạch hóa hoạt động kinh doanh của mình, tạo ra những sản phẩm và dịch 

vụ chất lượng cao hơn, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng cường quan hệ đối tác và cộng 

đồng, đồng thời bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 

 Cung cấp các giải pháp và sản phẩm chất lượng cao cho ngành cấp thoát nước và xử 

lý rác thải, nước thải. Để đạt được mục tiêu này, BIWASE đã đầu tư vào công nghệ và 

trang thiết bị hiện đại, cùng với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, kinh 

nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao. 

 Tăng cường năng lực sản xuất và cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng 

của thị trường. BIWASE đã nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới, đồng 

thời tăng cường quản lý và tối ưu hóa quy trình sản xuất để đảm bảo chất lượng và tính 

hiệu quả của sản phẩm và dịch vụ của mình. 

 Xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài và bền vững với các đối tác, khách hàng và cộng 

đồng. BIWASE luôn tôn trọng và chăm sóc các đối tác, khách hàng và cộng đồng bằng 

cách đáp ứng nhu cầu của họ một cách nhanh chóng và chính xác, đồng thời thực hiện 

các hoạt động xã hội và tài trợ cho các dự án phát triển cộng đồng. 

 Tạo ra giá trị bền vững cho xã hội và môi trường. BIWASE cam kết thực hiện các hoạt 

động kinh doanh theo tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cao nhất để bảo vệ môi trường 

và sức khỏe con người. Ngoài ra, BIWASE cũng đóng góp vào các chương trình xã 

hội và bảo vệ môi trường để tạo ra giá trị bền vững cho xã hội và môi trường. 
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1.6. Nhận định và quản lý rủi ro 

    Ngành cấp thoát nước và xử lý chất thải là một lĩnh vực đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt đến 

các rủi ro môi trường và sức khỏe con người. Nhận thấy được tầm ảnh hưởng lớn của các rủi ro 

tới không chỉ tới chuỗi giá trị của BIWASE mà còn của cả cộng đồng xung quanh, BIWASE đã 

nỗ lực nhận diện và quản lý các rủi ro liên quan đến hoạt động của mình, đảm bảo tuân thủ các 

quy định về môi trường và an toàn lao động. Nhằm đảm bảo việc quản lý rủi ro và đưa ra các 

biện pháp phòng ngừa kịp thời, BIWASE đã áp dụng nhiều chính sách và quy trình an toàn nhằm 

giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và cộng đồng. 

 Rủi ro về chính sách 

Các chính sách pháp luật chi phối trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp nói chung 

và của Công ty nói riêng. Nếu không nắm rõ các quy định pháp luật dẫn đến việc vi phạm pháp 

luật, các doanh nghiệp có thể phải chịu thiệt hại vể mặt tài chính và quá trình hoạt động sản xuất 

kinh doanh cũng có thể bị ảnh hưởng. Bên cạnh việc tuân thủ các văn bản Luật và dưới Luật liên 

quan như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Lao động, ... Công ty còn chịu sự kiểm 

soát chặt chẽ bởi Luật Tài nguyên nước, quy định vể quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra, và Luật Bảo vệ môi 

trường quy định vể hoạt động bảo vệ môi trường. 

Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán đểu đã được ban hành và có hiệu lực áp dụng 

từ ngày 01/01/2021 kèm theo các văn bản hướng dẫn đểu được thay thế hàng loạt sẽ ảnh hưởng 

đến hoạt động quản trị của Công ty. Bên cạnh đó, các chính sách pháp luật của nước ta, đặc biệt 

trong lĩnh vực kinh tế được dự báo sẽ có sự thay đổi trong thời gian tới do Chính phủ đang nỗ 

lực cải thiện môi trường đẩu tư tại Việt Nam, thu hút nguồn vốn nước ngoài. Vì vậy, Công ty 

liên tục cập nhật những thông tin mới để tránh gây ra những tổn thất không đáng có cho doanh 

nghiệp. 

 Rủi ro về thị trường - Giá bán sản phảm, dịch vụ 

Nước sạch sinh hoạt là một tài nguyên quan trọng, do Nhà nước định khung giá và mức 

giá cụ thể (ở đây chính là do ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt mức giá nước mà 

doanh nghiệp đưa ra dựa theo các quy định vể tính giá). Cơ quan có thẩm quyển quyết định giá 

nước có thể xem xét điểu chỉnh giá khi có biến động như thay đổi công nghệ xử lý nước, quy 

chuẩn vể chất lượng dịch vụ, các thay đổi vể cơ chế chính sách có liên quan. Tuy nhiên hiện nay 

các chi phí đẩu vào có xu hướng tăng nhưng đơn giá không được điểu chỉnh kịp thời. Điểu này 

gây ra cho các doanh nghiệp cùng ngành nói chung và Công ty nói riêng những khó khăn nhất 

định vể mặt tài chính, đòi hỏi doanh nghiệp cẩn có chiến lược kinh doanh phù hợp để giảm thiểu 

chi phí, đạt được lợi nhuận mục tiêu. 

Giá bán nước sạch của Công ty do UBND tỉnh Bình Dương quyết định và theo lộ trình 5 

năm từ năm 2018-2022 cũng như đơn giá xử lý rác thải vẫn là giá áp dụng cũ, trong khi đó các 

nguyên, nhiên, vật liệu…. đầu vào của Công ty thời gian không ổn định, liên tục tăng hàng năm, 

do vậy việc tăng giá nguyên vật liệu sử dụng đột biến có khả năng ảnh hưởng đến hiệu quả sản 

xuất kinh doanh Công ty. 

Địa bàn các khu dân cư của tỉnh Bình Dương nằm trên phạm vi rộng lớn, thiếu tập trung, 

do đó nhu cầu vốn đầu tư lớn, do vậy để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của dân cư cần có nguồn 

vốn lớn để phát triển hệ thống cấp nước và xử lý rác thải. 

Các trạm cấp nước nông thôn sau khi được công ty tiếp nhận đều được tập trung đổi mới, 
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thay nguồn nước cấp từ nước ngầm sang nước mặt, đầu tư, cải tạo mạng lưới cấp nước cũng như 

thay đổi những đồng hồ khách hàng để việc đo đếm có độ chính xác cao và thực hiện những biện 

pháp để giảm lượng thất thoát nước khá cao, từ đó làm phát sinh chi phí đầu tư tăng cao. 

 Rủi ro vể môi trường – khí hậu – thiên tai – dịch họa 

Chất lượng của nguồn nước là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình xử lý 

nước để tạo ra nước sạch. Nguồn nước của Công ty chủ yếu lấy từ sông Đồng Nai, Sông Sài 

Gòn và Hồ thủy lợi Phước Hòa, Tuy lưu lượng các nguồn nước hiện có trử lượng dồi dào và 

mang tính ổn định, tuy nhiên nguồn nước sông Sài Gòn vào thời điểm nắng đôi khi cũng có hiện 

tượng xâm nhập mặn, tuy nằm trong tầm kiểm soát và xử lý của doanh nghiệp nhưng cũng làm 

phát sinh chi phí xử lý. ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Các rủi ro liên quan đến chất 

lượng nước nguồn cũng có thể sảy ra như sự cố tràn dầu hoặc tàu chìm … 

 Nhìn chung, chất lượng nguồn nước ngày càng có xu hướng giảm sút do ảnh hưởng của 

quá trình công nghiệp hoá cũng như ảnh hưởng chất thải sinh hoạt do ý thức của người dân về 

môi trường chưa cao, tại một số khu vực công nghiệp phát triển nhanh nguồn nước ngầm cũng 

đã xuất hiện dấu hiệu ô nhiễm từ đó làm chi phí xử lý nước ngày càng tăng cao, ảnh hưởng đến 

giá thành sản xuất nước. 

Công ty cũng luôn ý thức đảm bảo các hoạt động của mình không gây ô nhiễm môi 

trường, tuân thủ quy định của các cơ quan chức năng vể bảo vệ môi trường trong hoạt động cấp 

thoát nước. Ngoài ra, Công ty luôn để cao tinh thẩn trách nhiệm đối với vấn để phát triển bển 

vững, khai thác nguồn nước hợp lý để bảo vệ tài nguyên nước cho tương lai. 

Dịch họa: Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid làm sản xuất bị đình đốn, thị trường rối loạn, 

đóng băng, dịch vụ suy giảm. 

 Rủi ro thất thoát nước 

Hoạt động cung cấp nước sạch thông qua hệ thống mạng lưới ống cấp nước ngẩm dưới 

đất của Công ty tiềm ẩn rủi ro lớn là thất thoát nước. Nguyên nhân của tình trạng này do đường 

ống lâu năm bị mòn, vỡ, chủng loại ống, vi phạm sử dụng nước hoặc do các công trình khác vô 

tình tác động đến hệ thống đường ống. Thất thoát nước thường khó phát hiện, công tác sửa chữa 

cũng thường khó khăn và tốn kém do hệ thống nước ngẩm này nằm bên dưới các công trình dân 

cư, công trình công cộng, từ đó gây tổn thất tài chính cho Công tỵ. 

 Rủi ro hoạt động 

Quá trình tiếp cận với các nguồn vốn ODA ngày càng khó khăn nên chuyển dần các 

nguồn đầu tư dự án từ vốn xã hội hóa. 

Còn nhiều hộ khách hàng còn sử dụng nước ngầm, một số doanh nghiệp còn lén lúc khoan 

giếng nước ngầm. 
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 Rủi ro khác 

Bên cạnh những rủi ro có thể ảnh hưởng xuyên suốt đến quá trình hoạt động của Công 

ty trong khi thị trường chứng khoán và ngoại hối năm 2022 không ổn định cũng làm ảnh 

hưởng  đến lợi nhuận của doanh nghiệp, còn có một số rủi ro hiếm xảy ra nhưng có thể gây 

ra những thiệt hại lớn cho Công ty. Đó là những rủi ro bất khả kháng như thiên tai, hỏa hoạn, 

dịch bệnh, tai nạn lao động,... 

Do đó, để đảm bảo an toàn cho người lao động, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh liên tục 

và tránh các tổn thất không đáng có, doanh nghiệp luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 

vể phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, thường xuyên kiểm tra các thiết bị, cập nhật thông 

tin thời tiết, xã hội,... thực hiện mua đẩy đủ các loại bảo hiểm cẩn thiết trong năm. 



BIWASE [BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022] 
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG (BWE) 

 

48 

 

  

 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. 

2.2 Tổ chức và nhân sự. 

2.3 Tình hình đầu tư & thực hiện các dự án. 

2.4 Công tác nghiệp vụ và quản lý doanh nghiệp. 

2.5 Tình hình đầu tư tài chính.  

2.6 Thông tin cổ phần và Cổ Đông. 

2.7 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội. 

2.8 Giải thưởng và các hoạt động nổi bật. 

2.9 Chính sách liên quan đến người lao động. 

2.10  Thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương. 

2.11 Quản lý rủi ro nguồn nước. 
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

2.1. Báo cáo Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. 

2.1.1. Tổng quan 

Trong năm 2022 ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 ở tỉnh Bình Dương hạ nhiệt và 

bắt đầu hồi phục dần sau thời điềm bùng phát mạnh dịch bệnh lần 4 (đỉnh điểm vào tháng 

6/2021 tại các tỉnh thành phía nam, trong đó TP HCM, Tỉnh Bình Dương đã phải chịu 

ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 với thời gian giãn cách xã hội kéo dài). Tuy 

nhiên, trong năm tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, 

hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế đều chịu tác động tiêu cực, thị trường chứng khoán 

và thị trường ngoại hối không ổn định, giá nguyên nhiên vật liệu đều tăng cao đã làm ảnh 

hưởng đến chi phí đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường 

Bình Dương (BIWASE). 

Với sức mạnh đoàn kết của tập thể CBCNV công ty và sự thống nhất, lãnh đạo quyết 

liệt của Hội đồng quản trị công ty cơ bản đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nước phục 

vụ sinh hoạt của người dân cũng như nước sản xuất, đảm bảo dịch vụ thu gom, xử lý chất 

thải và nước thải phát sinh trên địa bàn tỉnh với kết quả hoàn thành cơ bản đạt kế hoạch 

được giao năm 2022. 
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 

S 

T 

T 
Nội dung 

 

ĐVT 

Thực hiện 

 năm 2022 

 

Thực hiện   

năm 2021 

 

So với  

TH 2021 

(%) 

Kế hoạch 

Năm 2022 

So với  

KH 2022 

(%) 

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 3.902 3.577 109% 3.850 101% 

2 Tổng chi phí Tỷ đồng 3.135 2.733 115%   

3 
Tổng lợi nhuận 

trước thuế 
Tỷ đồng 766 837 92%   

4 
Lợi nhuận sau 

thuế  
Tỷ đồng 682 737 93% 750 91% 

5 
Sản lượng nước 

tiêu thụ 
m3 181.245.771 174.091.924 104% 180.000.000 101% 

6 
Đấu nối cấp 

nước 

Khách 

hàng 
26.521 23.598 113% 28.000 95% 

7 
Tỷ lệ thất thoát 

nước  
% 5 5 100% 5 100% 

8 Cổ tức  % 13 12 108% 13 100% 

 

* Đánh giá Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022: 

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo nghị quyết đại hội đồng 

cổ đông đề ra và hoàn thành đạt mức các chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2022 theo số liệu bao 

gồm nội bộ chủ yếu như: Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 3.902 tỷ đồng (bao gồm doanh 

thu nội bộ) đạt 101% nghị quyết đại hội (3.850 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế 766 tỷ đồng, đạt 

102% kế hoạch (750 tỷ đồng), khối lượng nước sạch tiêu thụ đạt 104% so với năm 2021, chỉ tiêu 

thất thoát nước đạt 5% và phần lớn các chỉ tiêu đạt được trong năm 2022 đến từ lĩnh vực cung 

cấp nước sạch. 

Tình hình tài chính của BIWASE trong năm 2022 được đánh giá là tích cực và ổn định. 

Trong năm vừa qua, công ty đã đạt được những mục tiêu quan trọng và đạt được doanh thu cao 

hơn so với năm trước. Với chiến lược tập trung mở rộng địa bàn dịch vụ sản xuất kinh doanh, 

phát triển khách hàng, tăng doanh thu, lợi nhuận, giảm chi phí, phát triển thị trường sản phẩm,... 

Mặc dù chưa đạt được như mong đợi, nhưng Công ty khá hài lòng với kết quả này vì tin rằng đó 

là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban điều hành và toàn thể nhân viên công ty 

trong suốt thời gian qua.  

Trong năm 2022, công ty đã thực hiện trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài 

chính dài hạn với tổng số tiền 8,34 tỷ đồng, do biến động của thị trường ngoại tệ dẫn đến công 

ty đã ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá số dư có gốc ngoại tệ cuối kỳ với tổng số tiền là 56,37 tỷ 
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đồng. Tuy nhiên đến thời điểm trả nợ, tỷ giá ngoại tệ có xu hướng hạ nhẹ, ổn định. 

Trong năm 2022, BIWASE tiếp tục duy trì sự ổn định về tài chính và đầu tư vào các hoạt 

động phát triển mới để tăng cường khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường. Với sự ổn định 

tài chính và các kế hoạch đầu tư mới, chúng tôi tin rằng BIWASE sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ 

và đạt được những thành công lớn trong tương lai. Chúng tôi xin cảm ơn toàn bộ cán bộ nhân 

viên đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của công ty và mong muốn nhận được sự ủng hộ 

tiếp tục từ khách hàng. Các cổ đông và đối tác trong các năm tiếp theo. 

2.1.2. SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC 

- Doanh thu sản xuất nước năm 2022: 2.274,5 tỷ đồng. Đạt 98% kế hoạch năm 2022 (2.320 tỷ 

đồng), tăng 110% so với năm 2021 (2.074 tỷ đồng). 

- Nước sản xuất 193.851.126m3, tăng 4,3 % so với năm 2021 (185.758.036m3) trong đó nước 

tự dùng chiếm 2,4% (4.699.996m3) phục vụ bảo trì, súc xả đường ống và vệ sinh công nghiệp, 

tăng so với năm 2021 do các nhà máy tăng cường công tác vệ sinh nhà máy... Lượng hoá 

chất sử dụng như vôi, phèn, clor… sử dụng theo quy định, tiêu chuẩn về xử lý nước ăn uống.  

- Sản lượng nước tiêu thụ: 181.245.771m3, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021 

(174.091.924m3), đạt 101% so với kế hoạch năm 2022 (180.000.000m3).   

- Thất thoát nước trong năm 2022: 5%.  

- Điện năng tiêu thụ bình quân cho 1m3 nước sản xuất là: 0,35 Kw/m3. 

- Đấu nối khách hàng cấp nước năm 2022: 26.521 khách hàng, cụ thể tại phụ lục đính kèm. 

- Trong kỳ, tổng giá trị đầu tư công trình ống trục, ống phân phối bằng nguồn vốn đầu tư phát 

triển của công ty: 148 tỷ đồng, các công trình tập trung chủ yếu ở các chi nhánh cấp nước 

như: Khu Liên Hợp, Thuận An, Tân Uyên, Bàu Bàng. Điển hình như đầu tư: Hệ thống cấp 

nước Làng biệt thự sinh thái Moonriver - Bến Cát, Tuyến ống cấp nước D160 đường ĐT 744 

(đoạn từ cổng KCN Mai Trung - trường Mẫu Giáo Sao Mai) xã An Tây - thị xã Bến cát, 

Tuyến ống PVC D220 đường N1 KCN Bàu Bàng, Tuyến ống cấp nước HDPE D160 đường 

ĐT,750 xã Trừ Văn Thố huyện Bàu Bàng… 

- Số m đường ống cấp nước thi công, thực hiện năm 2022 tăng thêm 624.392m. Cụ thể như 

sau: 
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STT 

 

 

Tên chi nhánh 

 

 

Cộng (m) 
             Số đường ống thi công thực hiện trong năm 2022(m) 

 

Ống cấp 1: 

≥ D600 

Ống cấp 2: 

D300< D600 

         
            Ống cấp 3:  

D110 < D300 

Ống phân phối, trục: 

< D110 

1 CNCN Khu Liên Hợp 151.668 
  67.868 83.8 

2 CNCN Dĩ An 30.026 20  1.172 17.769 1 .065 

3 CNCN Thủ Dầu Một 100.449 
  26.751 73.698 

4 CNCN Tân Uyên 54.252  1.395 34.69 18.158 

5 CNCN Thuận An 20.131   6.47 13.6 1 

6 CNCN Bàu Bàng 164.615  39.728 90.637 34.25 

7 CNCN Chơn Thành 98.509  16.4 2 62.51 19.5 6 

8 CNCN Dầu Tiếng 4.742   4.742  

Tổng cộng 624.392 20 58.737 311.447 254.188 
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2.1.3. CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 

* Thu gom, vận chuyển và xử lý rác: 

- Doanh thu ghi nhận đạt: 933,5 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch được giao năm 2022 (930 tỷ 

đồng), tăng 112% so với cùng kỳ năm 2021 (835 tỷ đồng).  

- Khối lượng rác tiếp nhận trong năm 2022 là 964.516,39 tấn, trong đó nước rỉ rác 5.755,33 

tấn, trung bình tiếp nhận và xử lý khoảng: 2.642 tấn/ngày và nước rỉ rác 15,77 tấn/ngày. Phân 

loại chất thải chiếm tỷ lệ như:   

- Tổng số khách hàng của Chi nhánh xử lý chất thải đến ngày 31/12/2022 là: 2.599 khách hàng. 

Trong đó phát triển trong năm 2022: 58 khách hàng (đến 31/12/2021 là 2.541 khách hàng) 

 

                   Chi nhánh chuẩn bị lên đường thông rửa cống thoát nước 

 

STT Thành phần Khối lượng 

(tấn) 

Chiếm tỷ lệ 

 (%) 

1 Rác thải sinh hoạt  863.255,47 89,50 

2 Chất thải công nghiệp không nguy hại 69.326,43 7,19 

3 Bùn thải nguy hại 12.738 1,32 

4 Chất thải lỏng nguy hại 6.745,64 0,70 

5 Chất thải rắn nguy hại  11.448,56 1,19 

6 Chất thải y tế nguy hại 1.002,29 0,10 

 Tổng cộng 964.516,39 100 
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2.1.4. CÔNG TÁC THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

- Doanh thu năm 2022 của lĩnh vực xử lý nước thải: 189 tỷ đồng, đạt 138% kế hoạch được giao 

2022 (137 tỷ đồng). 

- Đến nay, tổng lượng nước thải được thu gom, xử lý tại các chi nhánh: 18.149.777 m3 với chất 

lượng nước thải sau xử lý ổn định, đạt loại A, QCVN 14:2008/BTNMT. Tổng số lượng hộ đấu 

nối nước thải đến nay đạt 24.266 hộ. Chi tiết tại phụ lục đính kèm.  

   * Bảng tổng hợp tình hình hoạt động của các Chi nhánh xử lý nước thải trong kỳ 

 

STT 

Chi 

nhánh 

xử lý 

nước 

thải 

Công 

suất 

thiết kế 

(m3/ngà

yđêm) 

Lượng 

nước xử 

lý trong 

kỳ 

(m3) 

Sản 

lượng 

xử lý 

Bình 

quân 

(m3/ngà

y đêm) 

Sản 

lượng 

theo kế 

hoạch 

2022 

(m3/ngày 

đêm) 

Đạt 

Kế 

hoạch 

2022 

(%) 

Số lượng đấu 

nối  

(khách hàng) 

Ghi chú 

 

Tăng 

trong 

2022 

Lũy kế 

đến 

nay         

Ngày bắt 

đầu vận 

hành 

1 Thủ 

Dầu 

Một 

17.650 5.984.126 16.395 18.100 91% 535 8.747 31/05/2013 

2 Thuận 

An 
17.000 5.030.238 13.781 14.800 93% 797 7.045 21/04/2017 

3 Dĩ An 20.000 4.569.399 12.519 13.400 94% 1.522 5.984 30/11/2018 

4 Tân 

Uyên 
15.000 2.566.014 7.030 7.100 99% 692 2.490 01/04/2019 

 Tổng 

cộng 
69.650 18.149.777 49.725  53.400 93% 3.546 24.266  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Công việc thi công rửa cống thoát nước và nạo vét hố ga bằng phương tiện, thết bị cơ giới 



BIWASE [BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022] 
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG (BWE) 

 

55 

 

100% nên công nhân cũng đỡ vất vả, an toàn 

Về phương thức nhà máy: toàn bộ các nhà máy xử lý nước cấp, xử lý nước thải sinh hoạt, 

xử lý rác thải đều được quản lý bằng hệ thống SCADA. Đây là một trong những phần mềm ứng 

dụng giảm bớt lao động con người, kịp thời hỗ trợ trong việc phát hiện sự cố về vận hành, bảo 

dưỡng của hệ thống giúp doanh nghiệp có biện pháp khắc phục nhanh chóng, giúp nâng cao hiệu 

quả trong công tác vận hành, bảo dưỡng.  

Tự động hóa góp phần ổn định cổ tức: Nhờ đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật, tự động hóa quản lý, vận hành hệ thống, Công ty Biwase đã tiết giảm nguồn lao động phổ 

thông. Do lao động trực tiếp giảm nên tăng lợi nhuận, “Con người là yếu tố quyết định mọi thành 

công. Chi phí tiết giảm được công ty đầu tư mạnh vào quỹ đào tạo, nhằm nâng cao trình độ, tay 

nghề cho người lao động, hướng đến phát triển bền vững”.  

* Lĩnh vực hoạt động chính của BIWASE: cung cấp nước sạch (chiếm tỷ lệ 60% doanh thu thuần) 

Ông Nguyễn Văn Thiền – 

Chủ tịch HĐQT 

giới thiệu hệ thống điều 

khiển SCADA 

 

Khu xử lý nước  

Nhà máy nước Dĩ An 
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2.2. Tổ chức và nhân sự. 
Đến nay, Công ty có tổng số CBCNV là 1.050 người giảm 11 người so với năm 2021 

(1.061 người). Cụ thể tang giảm nhân sự tại các bộ phận chi tiết như sau: 

STT ĐƠN VỊ ĐẾN 31/12/2022 
+/- 

TRONG 

KỲ 

ĐẾN 

31/12/

2021 

1 CNCN Dĩ An 120 -3 123 

2 CNCN Khu Liên Hợp 94 0 94 

3 CNCN Thủ Dầu Một 53 -1 54 

4 CNCN Thuận An 40 2 38 

5 CNCN Tân Uyên 55 -4 59 

6 CNCN Chơn Thành 39 11 28 

7 CNCN Bàu Bàng 19 -2 21 

8 CNCN Dầu Tiếng 9 2 7 

9 CNCN Phước Vĩnh 6 0 6 

10 CN Dịch Vụ Đô Thị 34 -3 37 

11 CN Xử Lý Chất Thải 327 -14 341 

12 CN NT Thủ Dầu Một 53 -6 59 

13 CN NT Thuận An 39 1 38 

14 CN NT Dĩ An 22 0 22 

15 CN NT Tân Uyên 22 1 21 

16 CN Tư Vấn CTN 16 2 14 

17 CN XL Cơ Điện 2 0 2 

18 CNCN Con Voi 7 -1 8 

19 Ban Điều Hành 6 1 5 

Tuyến ống nước thô Tân Hiệp 

D1500mm  
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Trong đó số lao động giảm trong kỳ nhiều nhất (14 người) tại Chi nhánh xử lý chất thải do 

tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến theo khuynh hướng tự động hóa ngày càng cao 

và giảm dần lao động giản đơn trong công tác xử lý chất thải.  

 

Số lao động tang trong kỳ nhiều nhất (11 người) tại Chi nhánh cấp nước Chơn Thành do đáp 

ứng nhu cầu tương xứng với quy mô đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước tại đây cũng như nhận 

20 Phòng nhân Sự - Quản Trị 36 3 33 

21 Phòng Tài Chính Kế Toán 20 -1 21 

22 Phòng Kế Hoạch Vật Tư 9 -1 10 

23 Phòng CTT và DVKH 15 4 11 

24 Trung tâm QLCL Nước 5 -3 8 

25 TT Đào Tạo NNL 2 1 1 

Tổng cộng 1.050 -11 1.061 

Đầu tư phát triễn đường ống, mở rộng địa 

bàn cấp nước khu vực từ huyện Chơn Thành 

đến TX Bình Long tỉnh Bình Phước 
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chuyển nhượng hệ thống cấp nước khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc. 

Như vậy, đến nay công ty có các đơn vị trực thuộc như sau:  

+ 18 Chi nhánh trực thuộc gồm: 

♦ 9 Chi nhánh Cấp nước: Dĩ An, Thủ Dầu Một, Khu Liên Hợp, Tân Uyên, Thuận 

An, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phước Vĩnh, Chơn Thành – Tỉnh Bình Phước 

♦ 1 Chi nhánh Xử lý chất thải. 

♦ 4 Chi nhánh xử lý nước thải: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên;  

♦ 1 Chi nhánh tư vấn Cấp thoát nước. 

♦ 1 Chi nhánh dịch vụ đô thị. 

♦ 1 Chi nhánh Xây lắp Công nghệ Cơ Điện BIWASE. 

♦ 1 Chi nhánh thương mại Con voi. 

+ 4 phòng nghiệp vụ: Nhân sự quản trị, Tài chính kế toán, Kế hoạch - Vật tư, Chống Thất 

Thoát. 

+ 2 Trung tâm: Dạy nghề và nâng cao nguồn nhân lực BIWASE và trung tâm quản lý 

chất lượng nước. 

 Về chăm lo đời sống người lao động: 

- Ban điều hành công ty luôn tạo điều kiện đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho các 

CBCNV, từ đó đời sống người lao động ngày càng được nâng cao và an tâm công tác. Thu 

nhập bình quân năm 2022 người lao động đạt: 19,5 triệu đồng/người/tháng. Mức tăng thu 

nhập trung bình năm đạt trên 5%. Ngoài ra, công ty cũng rất chú trọng đến việc đời sống 

tinh thần cho CBCNV thông qua việc tổ chức các giải phong trào thi đua thể dục thể thao tại 

đơn vị.   

- Trong năm 2022, mức lương trung bình tháng của nhân viên BIWASE là 19,5 triệu VND. 

Con số này đã có mức tăng hơn 5% so với cùng kì năm trước, điều này cho thấy sự đánh giá 

cao và cũng là kết quả của sự đóng góp đáng kể của nhân viên trong việc nâng cao hiệu quả 

hoạt động và tăng trưởng của công ty. BIWASE hiểu rằng, mức lương là một trong những 

yếu tố quan trọng để thu hút và giữ chân các nhân viên tốt nhất. Do đó, công ty đã tăng mức 

lương và cung cấp những phúc lợi hấp dẫn để thu hút và giữ chân những nhân viên tài năng. 

Ngoài ra, BIWASE cũng đã đầu tư vào đào tạo và phát triển nhân viên để giúp họ phát triển 

năng lực và đóng góp đáng kể cho công ty. Tất cả những nỗ lực đó đã góp phần tạo ra mức 

lương trung bình cao hơn so với kỳ trước. 
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2.3. Tình hình đầu tư & thực hiện các dự án. 

       Trong năm năm 2022 ngoài việc đầu tư mở rộng, nâng công suất của một số nhà máy nước 

hiện hữu như NMN Đất Cuốc, NMN Phước Vĩnh hầu hết tập trung vào đầu tư phát triển mạng 

lưới cấp nước (các tuyến ống chuyển tải và phân phối) để phát huy hiệu quả của các công trình, 

nhà máy cấp nước đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2020 như: NMN Tân Hiệp, NMN Uyên 

Hưng, NMN Nam Tân Uyên, NMN Chơn Thành và các công trình tăng công suất xử lý tại Khu 

liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương, … 

Nhìn chung, các dự án được đầu tư mở rộng phạm vi hoạt động trong kỳ đều được triển 

khai thực hiện và giải ngân đúng tiến độ và công trình phát huy hiệu quả ngay khi đưa vào sử 

dụng. Tổng giá trị giải ngân trong kỳ đạt khoản 479 tỷ đồng. Các công trình do BIAWSE thi 

công thực hiện điển hình trong năm như:  

      - Nâng cấp nhà máy nước Đất Cuốc, công suất tăng thêm 30.000m3/ngày đêm 

      - Nâng cấp nhà máy nước Phước Vĩnh, công suất tăng thêm 5.000m3/ ngày đêm 

      - Tuyến ống D600-400mm (đường 742) từ tạo lực 2 đên KCN Tân Bình 

      - Tuyến ống gang D800- 600mm từ Uyên Hưng đi Đất Cuốc 

      - Tuyến ống cấp nước D1600-1500-1200-1000mm từ NMN Khu liên hợp đến Mỹ Phước 

      - Các tuyến ống thuộc dự án nâng cao năng lực BIWASE 

    - Đầu tư dây chuyền xử lý rác thành phân composte- GĐ 4, công suất 840 tấn/ngày, nâng 

công suất tổng cộng lên 2.520 tấn/ngày. 

 

Sử dụng robot đặt ống ngầm thay cho đào đường tại công trình  

nâng cấp nhà máy cấp nước Đất Cuốc 
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2.4. Công tác nghiệp vụ và quản lý doanh nghiệp 

- Công tác quản trị doanh nghiệp: đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo am hiểu thêm 

phương pháp quản trị doanh nghiệp theo xu hướng của các nước phát triển, đáp ứng tốt nhu 

cầu đối với công ty niêm yết và là công ty đại chúng có quy mô lớn. Nguồn nhân lực BIWASE 

ngày càng ổn định vững vàng, thực hiện công việc ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả. 

- Việc chi trả cổ tức năm 2021: đã được thực hiện hoàn tất, bắt đầu vào ngày 7/4/2022 theo 

danh sách cổ đông chốt ngày 4/1/2022 với mức cổ tức chi trả đạt 12% vốn điều lệ (1.929,2 

tỷ đồng), tương đương 231 tỷ đồng (1.200đồng/cp).  

- Tạm ứng cổ tức năm 2022: 

 Thống nhất chi trả Tạm ứng cổ tức năm 2022: 13% VĐL (bằng với mức chi cổ tức thông 

qua tại ĐHCĐ năm 2022).  

 Hình thức chi cổ tức năm 2022: tiền mặt 100%. 

 Tổng giá trị chi trả cổ tức năm 2022: 250.796 triệu đồng. 

  Ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2023. 

  Ngày thanh toán từ: 26/04/2023. 

 

Nhà máy nước thô 

Tân Hiệp công suất  

600.000 m3/ngày đêm  
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2.5. Tình hình đầu tư tài chính 
 Tóm tắt về tình hình đầu tư tài chính của các công ty con, công ty liên kết và góp vốn. 

 

STT Tên công ty Địa chỉ Lĩnh vực hoạt động 

1 Công ty Cổ phần Đầu 

tư & XD Chánh Phú 

Hòa 

Số 7 Ngô Văn trị, P Phú 

Lợi, TP TDM , Bình 

Dương 

Xây dựng, 

Kinh doanh nghĩa trang 

2 Công ty CP cấp nước 

Đồng Nai 

 

48 Cách mạng tháng 

8, phường Quyết 

Thắng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai. 

Sản xuất, kinh doanh 

nước sạch 

 

3 Tổng công ty sản xuất 

và xuất nhập khẩu 

Bình Dương 

A128 Đường 3/2, KP 

Đông Tư, Lái thiêu, 

TX Thuận An, Bình 

Dương. 

 

Trồng, khai thác cây 

nông sản, lâm sản, thủy 

sản… 

 

4 Tổng công ty TM 

XNK Thanh Lễ 

 

63 Yersin, P Hiệp Thành, 

TP TDM, Bình Dương 

 

XNK xăng dầu, vật liệu 

xây dựng, hàng thủ công 

mỹ nghệ… 

 

5 Công ty cổ phần xây 

lắp- Điện Biwase 

Số 303, đường số 85, khu 

phố Tân Phú Phường Tân 

Hiệp Thị xã Tân Uyên, 

Tỉnh Bình Dương 

Xây lắp – Điện, thi công 

xây dựng công trình… 

6 Công ty cp cấp nước 

gia Tân 

Đường Gia Tân 1, ấp 

Dốc Mơ 3, xã Gia 

Tân 1, huyện Thống 

Nhất, Đồng Nai 

Cấp nước 

7 Tổng Công ty Cổ phần 

Phát triển Khu công 

nghiệp (SNZ) 

KCN Biên hòa 1- 

Đồng Nai 

Đầu tư bất động sản 

và dịch vụ 

8 Công ty Cổ phần Cấp 

thoát nước Cần Thơ 

(CTW) và Công ty Cổ 

phần Cấp nước Cần Thơ 2 

(CT2) 

 

2A Nguyễn Trãi, 

phường Tân An, quận 

Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ 

366C Cách Mạng 

Tháng Tám - P. Bùi 

Hữu Nghĩa - Q. Bình 

Thủy - Tp. Cần Thơ 

Cấp nước 
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STT 

 

Nội dung  

Giá trị đầu tư tài chính 

(tỷ đồng) 

Số cổ 

phần, vốn 

điều lệ 

(Cổ phiếu) 

Chiếm Tỷ lệ  

/vốn điều 

lệ 

(%) 

Cổ tức 

2022 

 
Số đầu 

kỳ 

Phát sinh  

(+/-) 

Số cuối kỳ 

 Công ty con 

1 
Công ty cổ phần Xây 

Lắp - Điện BIWASE 
60  60 6.000.000 

60,00% 

100 tỷ đ 
12% 

 Công ty liên kết 

2 
Công ty CP ĐT XD 

Chánh Phú Hòa 
256,54 72,16 328,70 19.680.000 

43,48% 

380 tỷ đ 

14% 

 

3 
Công ty Cổ phần cấp 

nước Gia Tân 
69,84 52,85 122,69 10.559.550 

32,52% 

200 tỷ đ 
 

4 
Công ty Cổ Phần Cấp 

nước Cần Thơ 2 
 145,60 145,60 5.752.584 

48,86% 

117 tỷ đ 
6,8% 

5 

Công ty Cổ Phần Cấp 

thoát nước Cần Thơ 

(CTW) 

 148,74 148,74 6.900.000 
24,64% 

280 tỷ đ 
6,3% 

 Công ty góp vốn 

6 
Công ty CP cấp nước 

Đồng Nai (DNW) 
326,19 25,75 351,94 22.240.000 

18,53% 

1.000 tỷ đ 
11% 

7 

Tổng Công ty SX và 

XNK Bình Dương 

(PRT) 

213,76  213,76 
12.000.000 

 

4,00% 

3.000 tỷ đ 
 

8 
Tổng công ty TM 

XNK Thanh Lễ (TLP) 
18,39  18,39 1.200.000 

0,51% 

2.366 tỷ đ 
3,39% 

9 

Tổng Công ty Cổ 

phần phát triển khu 

Công nghiệp 

4,92  4,92 141.000 
0,04% 

3.756 tỷ đ 

 

10% 

    Tổng cộng 969,08 399,91 1.368,99 83.473.134   
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Trong kỳ, ngoài việc BIWASE đầu tư bổ sung  để đảm bảo tỷ lệ sở hữu tại 3 doanh nghiệp: 

Công ty CP ĐT XD Chánh Phú Hòa, Công ty CP cấp nước Đồng Nai (DNW) và Công ty Cổ 

phần cấp nước Gia Tân, BIWASE cũng đã thực hiện nhận chuyển nhượng 5.752.584 cp tại Công 

ty Cổ Phần Cấp nước Cần Thơ 2 và  6.900.000 cp tại Công ty Cổ Phần Cấp thoát nước Cần Thơ 

(CTW) theo phương thức giao dịch thỏa thuận để gia tăng tỷ lệ sở hữu, với tỷ lệ biểu quyết này 

sau giao dịch 2 doanh nghiệp  trên đã trở thành công ty liên kết của BIWASE. 

Để thuận tiện việc chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh tại 2 công ty trên tại Cần Thơ 

Công ty BIWASE đã tham gia 2/5 thành viên HĐQT và 1/3 thành viên ban kiểm soát tại mỗi 

Công ty trên. Hiện ban điều hành đang nỗ lực triển khai đầu tư mở rộng, quy hoạch hệ thống cấp 

nước để tăng khối lượng nước tiêu thụ, tăng tỷ lệ sử dụng nước sạch của người dân tại địa 

phương, tăng cường hiệu quả hoạt động, kiểm soát dần tỷ lệ thất thoát nước, giảm chi phí và góp 

phần gia tăng giá trị doanh nghiệp cho các doanh nghệp trên cũng như BIWASE ngoài mức cổ 

tức được chi trả hàng năm. 

Ngoài ra, trong năm 2022 để giảm bớt gánh nặng khi phải tiếp tục hoạt động cầm chừng 

sau khoảng thời gian ảnh hưởng đại dịch covid 19 do thị trường tiêu thụ sản phẩm gạch chưa đạt 

cộng với chi phí nguyên vật liệu tăng cao, thị trường cạnh tranh khốc liệt và nguồn cung khan 

hiếm…tại công ty con 3R, đến tháng 10/2022 công ty cũng chính thức hoàn tất thủ tục giải thể 

tại công ty con này.  

 Công ty con: 

 1. Công ty cổ phần Xây Lắp - Điện BIWASE  

Tổng Doanh thu đạt 471,55 tỷ đồng đạt 105% so với kế hoạch năm 2022 (450 tỷ đồng) 

hiện BIWELCO đang hoạt động tốt với nhiều triển vọng trong tương lai. 

 

 

Trụ sở Công ty cổ 

phần Xây lắp Cơ - 

Điện Biwase  
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Lĩnh vực hoạt động của công ty con:  

 Điện năng lượng mặt trời được triển khai và tận dụng không gian trống tại khuôn viên 

các NMN thuộc quản lý của doanh nghiệp với công suất 5,2MWp (kế hoạch giao 9 MWp) và 

mục tiêu đạt 35 MWp đến năm 2025.  

 Với thế mạnh về năng lực, kinh nghiệm trong xây lắp công trình chuyên về cấp nước, xử 

lý nước thải, xây dựng, lắp đặt, điện và điện tự động hóa...Ra đời khoảng 2 năm Công ty cổ 

phần Xây lắp – Điện Biwase đã thực hiện nhiều công trình quan trọng như: Công trình Nhà 

máy xử lý nước thải Kiến An – Chợ Mới –An Giang, công suất 10.000 m3/ngày đêm.  

 Nhiệt điện được lắp đặt tại nhà máy rác của doanh nghiệp, Nhiệt điện sử dụng hơi nóng 

của các nhà máy rác tỏa ra trong quá trình xử lý các rác thải rắn, đang hoàn thiện quy trình, trước 

mắt hoàn thành 5MW và kế hoạch 10 MW sau năm 2022.  

2. Công ty Cp tái chế vật liệu xanh (3R): với vốn điều lệ 16,67 tỷ đồng, BIWASE sở hữu: 

98,8%. Do ảnh hưởng chung bởi tình hình dịch bệnh Covid, sản phẩm gạch sản xuất không 

tiêu thụ được và không bù được chi phí sản xuất. Do vậy, để giảm thiểu thiệt hại có thể, vào 

tháng 9/2021, ban điều hành công ty 3R quyết định tạm ngưng hoạt động trong vòng 6 tháng 

do hoạt động không hiệu quả trong thời gian Covid. Đến tháng năm 2022 Công ty Cp tái 

chế vật liệu xanh (3R) chính thức giải thể. 

Công ty liên kết 

1. Công ty Cổ phần cấp nước Gia Tân:  

+ Tổng doanh thu năm 2022 đạt: 16,124 tỷ đồng, đạt 93,7% kế hoạch năm 2022 (17,214 

tỷ đồng), tăng 195% so với năm 2021 (8,756 tỷ đồng).  

+ Lợi nhuận sau thuế: lỗ - 34,502 tỷ đồng đồng, tăng 131% so với năm 2021 (38,756 tỷ 

đồng) do tăng chi phí trả lãi vay, chi phí khấu hao, lắp đặt ống ngánh và chi phí mua sắm máy 

Hệ thống điện mặt trời áp 

mái, công suất 3MWh 
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móc, thiết bị. 

+ Thất thoát nước năm 2022: còn 5%, giảm 9,45% so với năm 2021 (14,12%).  

HĐQT chỉ đạo quyết liệt việc triển khai nhanh chóng các hạng mục đủ điều kiện thi 

công, an toàn chất lượng, sớm đưa công trình vào sử dụng để nâng cao hiệu quả đầu tư, góp 

phần tăng doanh thu.  

Ngày 28/12/2022 Công ty đã tổ chức thành công lễ Công bố phát nước, đưa NMN Gia 

Tân giai đoạn 2 -CS 20.000 m3/ngày đêm vào vận hành, nâng tổng CS NMN Gia Tân lên 40.000 

m3/ng.đ, góp phần đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân và doanh nghiệp trong khu vực 

Định Quán, Long Khánh, Cẩm Mỹ, Thống Nhất. Điều quan trọng là nước sạch đã về đến nơi 

xa nhất của Đồng Nai là huyện Cẩm Mỹ (huyện không có hệ thống cấp nước sạch kể từ khi 

được thành lập) và nguồn cấp nước cho khu vực Long Khánh cũng được cải thiện mạnh mẽ. 

HĐQT luôn nghiên cứu, cân nhắc các giải pháp tài chính phù hợp để công ty hoạt động ổn 
định, an toàn và phát triển bền vững. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bà Hoàng Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai 
tặng hoa cảm ơn và chúc mừng lễ phát nước của Giwaco 
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 Cấp nước Gia Tân phát triển mạng lưới đến gần khu vực sân bay Long Thành.  

 

Cấp nước Gia Tân thi công lắp đặt thêm nhiều tuyến ống  

Đó là dự án phát triển mạng lưới ống dẫn nước sạch từ nhà máy nước Gia Tân đến huyện Cẩm 

Mỹ chiều dài 15 km, sử dụng ống D1000, D800, D600, tổng mức đầu tư 756 tỷ đồng. Từ trước 

đến nay người dân nơi đây chưa có đủ nước sử dụng cho sinh hoạt, nguồn nước sạch do nhà máy 

nước Gia Tân cung cấp đạt Quy chuẩn QC -01- BYT/2018 người dân rất vui mừng và an tâm sử 

dụng. 

Ông Hoàng Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Gia Tân cho biết: Huyện 

Cẩm Mỹ có địa hình nhấp nhô rất phức tạp, từ nơi thấp nhất đến nơi cao nhất chênh lệch đến 

120 mét nếu áp dụng công nghệ cũ là điều không thể. Biwase là doanh nghiệp hàng đầu ngành 

cấp nước Việt Nam hiện nay có đủ điều kiện, công nghệ giải quyết những vấn đề phức tạp để 

đáp ứng yêu cầu nước sạch phục vụ sinh hoạt, công nghiệp.  

Đường ống dẫn nước của chúng tôi đã áp sát khu vực sân bay Long Thành, dự án sẽ hoàn 

thành vào cuối năm 2022 này. 
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2. Công ty CP ĐT XD Chánh Phú Hòa: 

Thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua ngày 18/03/2022, HĐQT luôn 

theo sát và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện đạt nhiều nội dung kế hoạch đề ra. Hoạt động của 

Ban Giám đốc được đánh giá mỗi 2 tháng 1 lần và theo định kỳ từng quý, năm. Kết quả sản xuất 

kinh doanh năm 2021 vượt kế hoạch và đạt các chỉ tiêu cơ bản sau: 

 Tổng doanh thu: 479.003.752.969 đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 101 % 

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 (475 tỷ). 

 Lợi nhuận sau thuế: 106.186.646.510 đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 104% 

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 (102 tỷ). 

 Các quỹ đều chi đúng theo Nghị quyết 2022 và được sử dụng đúng quy định, ổn định. 

HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban Giám đốc tích cực tìm nguồn vốn để bổ sung cho các hoạt động của 

công ty; 

Nhìn chung, Ban Giám đốc đã hoàn thành những mục tiêu quan trọng như: tăng doanh thu, 

tăng lợi nhuận, khắc phục tình hình khó khăn do các ngân hàng siết chặt cơ cấu cho vay, tăng 

cường việc quảng bá hình ảnh công ty qua các kênh truyền thông, trang mạng xã hội, đẩy mạnh 

kênh bán hàng online, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện đúng tiến độ và phát huy 

hiệu quả khi đưa vào sử dụng, tiếp tục hoàn thiện công tác điều chỉnh quy hoạch và phê duyệt 

quy hoạch sử dụng đất đối với dự án mở rộng Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương thêm 100ha. 

Tuy tình hình lạm phát đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của công ty do người dân 

hạn chế mua mộ sanh phần, nhưng kết quả kinh doanh năm 2022 và các chỉ tiêu chính đều đạt 

và vượt so với tinh thần và nghị quyết đại hội Cổ đông thường niên 2022. 
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Hoa viên Bình Dương biểu tượng của tình đoàn kết dân tộc: Năm 2022 là năm đầu tiên người 

dân Bình Dương và các tỉnh lân cận được dự lễ tưởng niệm các Vua Hùng (Giổ Tổ) tại Hoa Viên 

Bình Dương với đầy đủ các loại hình văn hoá truyền thống như rước linh vị, tế văn, tế võ…trong 

lòng công trình Cây Đa Hồn Việt, biểu tượng của văn hoá và tình đoàn kết dân tộc. 

Cùng với khu mộ dành cho Cha – Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Hoa viên Bình Dương còn có các 

quần thể kiến trúc – tâm linh như Linh Hoa Tuệ Đàn, Chùa Một Cột, chùa Thiên Phước…Mới 

đây Hoa Viên đã khánh thành tháp chuông và tượng Đức Mẹ Maria toạ lạc ngay trung tâm khu 

mộ dành cho tín hữu công giáo. 

 

  

Lễ khánh thành tháp chuông, tượng Đức mẹ Maria và Chúa Jesus  

tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương 

 (năm 2022) 
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Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ và Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 

Biwase công bố nhận chuyển nhượng lại cổ phần tại Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ 

và Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2. Vào các ngày 16 và 27/2 tại Cần Thơ, Đại hội cổ đông thường 

niên Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ và Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2 đã diễn ra với các nội 

dung quan trọng về nhân sự. Ngoài sự tham gia của “cây đại thụ ngành nước Việt Nam” là thạc sĩ Nguyễn 

Văn Thiền – Chủ tịch HĐQT, ông Trần Chiến Công – Tổng giám đốc Biwase, đại hội còn thống nhất 

bầu ông Mai Song Hào – Phó Tổng giám đốc Biwase vào thành viên HĐQT, bà Nguyễn Thị Thanh Trúc 

được bầu vào thành viên Ban Kiểm soát 

Việc bầu các lãnh đạo chủ chốt của Biwase vào HĐQT Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ và 

Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2 đã hoàn tất công tác chuyển giao quyền điều hành Công ty cổ phần 

cấp nước tại Cần Thơ. “Với bộ máy nhân sự mới có nhiều uy tín, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm 

trong kinh doanh dịch vụ ngành cấp nước cùng với năng lực tài chính mạnh từ Biwase, chắc chắn sẽ đáp 

ứng đầy đủ nước sạch cho người dân địa phương; góp phần phát triển hạ tầng ngành cấp nước, hạ tầng 

đô thị, là nền tảng vững chắc để Cần Thơ phát triển kinh tế - xã hội”. Ông Nguyễn Văn Thiền đã phát 

biểu. 

  

Đại hội cổ đông thường niên 2022  

CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ 

Đại hội cổ đông thường niên 2022  

Công ty CP Cấp nước Cần Thơ 2 
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3. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ 

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2022 như sau: 

 
 

Stt 

 
 

Các chỉ tiêu cơ bản 

 
Đơn vị 

tính 

 
Kế hoạch 

2022 

Thực hiện 
So sánh TH 

2022 (%) 

2022 2021 
KH 

2022 
2021 

1 Sản lượng nước sạch Triệu m3 24,25 24,54 22,8 101,2 107,6 

2 Doanh thu Tr.đồng 220.000 227.559 217.760 103,4 104,5 

3 
Lợi nhuận sau thuế 

(chưa tính ưu đãi thuế) 

 

Tr.đồng 
 

28.646 
 

28.757 
 

28.536 
 

100,4 
 

100,8 

4 Tỷ lệ thất thoát nước % 15 14,1 14,6 -0,9 -0,5 

4. Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2022 như sau: 

 
Stt 

 
Các chỉ tiêu cơ 

bản 

Đơn 

vị      tính 
Kế hoạch  

Thực hiện 

Đạt % 

so với 

kế 

hoạch  

Năm 

2021 

thực 

hiện 

1 
Sản lượng sản 

xuất  
m3 16.970.000   16.996.000 100,15 16.680.610 

2 
Sản lượng tiêu 

thụ  
m3 14.000.000 14.041.901 100,29 13.618.717 

3 Doanh thu Tỷ    104   106,12 102,03 97,25 

4 
Lợi nhuận 

trước thuế  
Tỷ 18,72   19,06 101,81 20,52 

5 
Tỷ lệ thất thoát 

nước 
% 17,5   17,38  17,86 

 

Nhìn chung qua tổng hợp số liệu sản xuất kinh doanh các chỉ tiêu sản lượng sản xuất, sản 

lượng tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ thất thoát của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần 

Thơ và Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 đề ra đều đạt và vượt so với kế hoạch. So với 

kết quả thực hiện năm 2021 thì sản lượng tiêu thụ, doanh thu tăng, tỷ lệ thất thoát đã giảm so 

với năm 2021.  
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2.6. Thông tin cổ phần và Cổ Đông 

2.6.1. Cổ phần:  

Tổng số cổ 

phần 

Loại cổ phần Số cổ phần tự do 

chuyển nhượng 

Số lượng cổ phần hạn 

chế chuyển nhượng* 

192.920.000 Cổ phần phổ 

thông 

132.809.789 60.110.211 

* Hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Nghị định 

59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 

thành công ty cổ phần, theo đó người lao động được mua ưu đãi cổ phần theo Nghị định 59 sẽ 

bị hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phần được mua ưu đãi trong thời hạn ít nhất là 03 năm 

kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu (kể từ ngày 

01/10/2016).  

2.6.2. Cơ cấu cổ đông:  

 

 Cổ đông Số lượng Cổ phần Tỷ lệ 

I Cổ đông trong nước 2.728 157.697.251 81,74% 

1 Tổ chức  39 126.436.550 65,54% 

2 Cá nhân  2.689 31.260.701 16,20% 

II Cổ đông nước ngoài 134 35.222.749 18,26% 

1 Tổ chức  48 34.282.358 17,77% 

2 Cá nhân  86 940.391 0,49% 

Tổng cộng 2.862 192.920.000 100% 
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2.7. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường - xã hội  

 Là một doanh nghiệp phục vụ chuyên ngành cấp nước, rác thải và thoát nước của tỉnh 

Bình  Dương, nhiệm vụ theo như cam kết với tỉnh là thực hiện tốt các lĩnh vực được giao, do đó 

ngoài việc sử dụng hiệu quả các nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất nước sạch, xử 

lý rác thải và xử lý nước thải để  giảm chi phí giá thành sản phẩm thì trong các quá trình hoạt 

động các yếu tố xả thải bao gồm nước thải và rác thải luôn được tái sản xuất hoặc được xử lý 

triệt để trong qua hệ thống dây chuyền sản xuất.  

BIWASE ghi nhận vai trò quan trọng của việc thực hiện các thực hành an toàn về môi 

trường tại trụ sở của công ty cũng như các hoạt động tại hiện trường sản xuất và sẽ tiếp tục tích 

hợp các thực hành an toàn xã hội và môi trường vào các hoạt động thường nhật của Công ty 

bằng cách: 

- Khuyến khích xây dựng nơi làm việc an toàn và lành mạnh  

- Ủng hộ các thực hành lao động bình đẳng và công bằng  

- Hướng đến giảm thiểu tối đa tác động môi trường tiêu cực do hoạt động vận hành mang lại 

- Tuân thủ các chính sách và quy định của chính phủ  

- Hoạt động hướng đến mục tiêu không ngừng cải thiện hiệu quả về mặt môi trường và xã hội 

 Hiện tại chi nhánh xử lý chất thải trực thuộc công ty BIWASE đảm nhận công tác thu 

gom, xử lý rác thải phát sinh trên địa bàn, trong đó giám đốc chi nhánh chịu trách nhiệm trước 

ban giám đốc công ty và người đại diện pháp luật công ty sẽ là người chịu trách nhiệm cao nhất 

về vấn đề môi trường trong công ty. 

 Tỷ lệ sản phẩm thu hồi để tái chế hoặc nguyên vật liệu thu hồi tái chế là 100% do Công 

ty có hệ thống xử lý nước cấp, rác thải, nước thải nội bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn xử lý chất thải 

rắn theo quy định. 

 Trong bối cảnh ngày càng mở rộng quy mô kinh doanh và sản xuất, nhu cầu về nước của 

BIWASE ngày càng tăng. Chúng tôi nhận thấy mức độ phụ thuộc về nguồn nước của mình là 

không nhỏ vì vậy luôn ra sức kiểm soát và tiết kiệm nước, tuần hoàn tái sử dụng nước cũng như 

đảm bảo chất lượng chất thải đầu ra với hy vọng sẽ hạn chế những tác động tiêu cực đến môi 

trường là rất cần thiết. 

 Trong bối cánh biến đổi khí hậu đang diễn ra mạnh mẽ, nhân loại đang phải đối mặt với 

các nguy cơ đến từ việc hiệu ứng khí nhà kính, băng tan, mực nước biển dân lên… Các bên liên 

quan đang yêu cầu các doanh nghiệp giải trình về trách nhiệm của mình trong những vấn đề này. 

Biwase là một doanh nghiệp phục vụ công ích nên Chúng tôi kiểm soát chặt chẽ việc phát thải 

để đảm bảo một quy trình sản xuất thân thiện với môi trường và cộng đồng. 

 Tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương, các sản phẩm đều được xử lý triệt 

để để tái sử dụng sản xuất ra các sản phẩm thân thiện với môi trường, điều này chứng tỏ cam kết 
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của chúng tôi với môi trường, cũng như trao quyền kinh tế cho nhân viên của chúng tôi. BIWASE 

chứng minh cách mà các doanh nghiệp địa phương có thể tuân theo các nguyên tắc môi trường 

toàn cầu để ngăn chặn suy thoái môi trường cho các thế hệ tương lai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Trưởng ban Môi trường Xã hội BIWASE: Ông Dương Hoàng Sơn, người chịu trách 

nhiệm cuối cùng liên quan đến hoạt động này của Công ty là người đại diện theo pháp luật. 

Trong phạm vi hoạt động của Công ty, BIWASE sẽ: 

 Xác định, thực hiện khuyến khích các hệ thống và quy định quản lý môi trường và xã hội; 

 Là đơn vị doanh nghiệp tốt và hoạt động có trách nhiệm với môi trường xã hội; 

 Thúc đẩy sự an toàn, bình đẳng và đa dạng trong đội ngũ nhân lực; 

 Giảm thiểu việc sử dụng năng lượng và hạn chế lãng phí các nguồn tài nguyên; 

 Tuân thủ theo các chính sách, sáng kiến về môi trường và xã hội do nhà nước và địa 

phương đề ra; 

 Khuyến khích cán bộ, công nhân viên phát huy hết khả năng và có cơ chế khen, thưởng 

phù hợp; 

 Khuyến khích và thúc đẩy các thực hành mua sắm an toàn với môi trường; 

 Xây dựng môi trường làm việc an toàn và thực hiện các thực hành an toàn về môi trường 

 Giám sát các chương trình do công ty thực hiện và triển khai quy trình cải tiến không 

ngừng 

 Xây dựng văn hóa có trách nhiệm với môi trường và xã hội giữa các phân cấp quản lý 

trong công ty và tham vấn, thị phạm, đào tạo cũng như khuyến khích cán bộ, công nhân, 

nhân viên về trách nhiệm của họ đối với xã hội và môi trường. 

  

Kỳ họp định kỳ của Ban môi trường xã hội BIWASE 
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2.7.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu sử dụng: 

 Lượng nguyên vật liệu:  

 Công ty sử dụng PAC và Clor cho quá trình lắng, lọc và tiệt trùng nước để tạo ra nguồn 

nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và khách hàng. Đây là những hóa chất thông 

dụng, không đòi hỏi các chất hỗ trợ, các thiết bị và thao tác phức tạp, nhưng mang lại hiệu quả 

cao trong quá trình xử lý nước, ổn định độ pH của nước, góp phần tạo ra nguồn nước chất lượng 

và phù hợp theo quy định với tiêu chuẩn nước ăn uống như vôi, phèn, clo, PAC…. 

 Lượng nước thải ra trong quá trình xử lý: 

 Sau khi qua các bể xử lý và vào mạng tiêu thụ một phần nhỏ tại bể thu hồi nước rửa lọc 

sẽ được bơm tái xử lý để sử dụng làm nguyên liệu cho lượng nước sạch sử lý tiếp theo. Lượng 

bùn còn tồn lại sẽ được vận chuyển và sử dụng làm nguyên liệu của khâu sản xuất gạch xây 

dựng tại nhà máy 3R. 

 Tiêu thụ năng lượng: 

Hạn chế sử dụng điện nhà nước, điện than nhằm giảm hiệu ứng nhà kính, giảm ô nhiễm 

môi trường.  

Công ty tiêu thụ điện năng và nhiên liệu là dầu diesel để phục vụ quá trình sản xuất kinh 

doanh. Điện năng chiếm phần lớn trong chi phí sản xuất nhằm phục vụ cho quá trinh vận hành 

các thiết bị và nhà máy nước. Dâu diesel chỉ được sử dụng để chạy máy phát điện khi mất điện.  

Ngoài ra, công ty còn sử dụng năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng 

lượng hiệu quả: khí bioga, điện năng. 

Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: thực hiện công nghệ thu hồi khí bioga từ các 

bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh kết hợp phát điện sử dụng điện dùng nội bộ xí nghiệp xử lý chất 

thải. 

  Tiêu thụ nước:  

Nước đóng vai trò là nguồn nguyên liệu đẩu vào đồng thời là sản phẩm đẩu ra của Công 

ty. Công ty sử dụng nguồn nước chủ yếu từ Nước mặt sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, thông qua 

quá trình xử lý nước như xử lý PAC, phèn, lắng cặn, lọc nước, khử trùng,...để sản xuất nguồn 

nước sạch cung cấp cho sinh hoạt, sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Bộ YTế 

QCVN1/2009/BYT. 

Công ty cũng luôn chú trọng khai thác nước hợp lý nhằm bảo vệ nguôn tài nguyên nước 

cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty. 
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2.7.2. Tuân thủ pháp luật vể bảo vệ môi trường 

 Trong năm qua, Công ty luôn thực hiện nghiêm túc các quy định về xử lý chất thải 

và bảo vệmôi trường. Cụ thể, Công ty luôn có các phương án xử lý đối với từng loại chất thải 

khác nhau: 

 Đối với nước thải trong sản xuất 

Nước thải được thu gom vào bể lắng bùn. Do thiết kế bể lắng bùn có diện tích tương đối 

nên nước thải ở đây lắng bùn xuống đáy, lượng nước trong ở trên chảy tràn ra nguồn tiếp nhận. 

Để đánh giá mức độ ô nhiễm, Công ty tiến hành lấy mẫu định kỳ gửi Trung tâm Quan trắc Tài 

nguyên và Môi trường phân tích các chỉ tiêu của nước thải theo Quy chuẩn Việt Nam 

QCVN40/2011. 

 Đối với nước thải sinh hoạt 

Nước thải từ nhà vệ sinh được thu và xử lý trước khi thải vào môi trường tiếp nhận. Tại 

các nhà máy và trụ sở làm việc đều có các bể tự hoại để xử lý. 

 Đối với khí thải 

Hoạt động sản xuất nước chủ yếu tiêu thụ điện năng nên không thải ra khí thải. Máy phát 

điện chỉ sử dụng khi mất điện đột xuất hay có thông báo của điện lực, nên nguồn phát sinh khí 

thải không đáng kể. Máy phát điện khi hoạt động có thải ra khí thải nhưng ống thải khí được bố 

trí nằm giữa khuôn viên rộng lớn của nhà máy nên không ảnh hưởng đến môi trường không khí 

xung quanh khu dân cư. Bên cạnh đó, xung quanh nhà máy trồng rất nhiều cây xanh nên khí 

thải sẽ được xử lý thông qua nhiều lớp cây xanh. Ngoài ra, trong quá trình vận hành Nhà máy 

xử lý nước thải, Công ty vẫn đảm bảo thu gom rác thải nguy hại, khí thải và chất lượng nước 

thải đầu ra đạt theo quy định.  

 Đối với khí thải 

Rác thải của cán bộ, công nhân viên nhà máy được thu gom cho vào các thùng riêng biệt, 

trong thùng có lót bọc nhằm tránh roi rớt rác trong quá trình vận chuyển; thùng được để cách xa 

khu vực ăn uống, nhà dân lân cận. Hằng ngày có đơn vị thu gom rác đến thu gom tại khu vực 

nhà máy. Rác thải khác không nguy hại được xử lý đốt trong khuôn viên nhà máy. Bên cạnh đó, 

nhà máy đã bố trí các thùng rác ở những nơi thường tập kết rác. Hằng ngày, nhân viên của CTCP 

Đô thị Tp. Cẩn Thơ đến thu gom và vận chuyển chất thải thông thường của Nhà máy đến bãi rác 

để xử lý.  

Do đặc thù của ngành cấp nước là khai thác, sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt nên 

chất thải nguy hại gẩn như không đáng kể, nên không đáng lo ngại. Tuy nhiên, Công ty vẫn có 

những quy định để xử lý những loại chất thải này. Các chất thải nguy hại chủ yếu là giẻ lau dính 

nhớt trong quá trình sửa chữa sự cố máy bơm và các bóng đèn huỳnh quang bị hư. Các chất thải 

này đều tập trung vào một chỗ tại nhà máy, sau đó Công ty sẽ tìm đơn vị thu gom và xử lý để ký 

hợp đồng thu gom. 
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+ Sự phù hợp của các lĩnh vực hoạt động BIWASE với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật:  

Các hoạt động  Mức độ tuân thủ của doanh nghiệp 

+ Nước sạch: 

 

 

 

 

+ Rác thải: 

 

 

+ Môi trường: 

 

 

+ Nước thải: 

+ An toàn vệ sinh thực phẩm. 

+ An toàn lao động,  

+ Sức khỏe nghề nghiệp, 

+ Thuế, bảo hiểm xã hội,  

Về chất lượng nước sau xử lý cấp ra mạng đạt tiêu chuẩn 

QC VN 01:2009/BYT.  

Các hệ thống quản lý chất lượng đang được áp dụng: ISO: 

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và Hệ thống 

quản lý môi trường – BS EN ISO 14001:2004/Cor1:2009.  

Hệ thống quản lý môi trường – BS EN ISO 

14001:2004/Cor1:2009.  

 

Chất lượng nước thải sau xử lý ổn định, đạt loại A, QCVN 

14:2008/BTNMT 

Hệ thống quản lý ISO 9001-2015 QCVN 6-1: 2010/BYT 

Chất lượng nước thải sau xử lý ổn định, đạt loại A, QCVN 

14:2008/BTNMT  

Đáp ứng theo các quy định  

Đạt tiêu chuẩn  ISO 45001 

Đáp ứng theo các quy định 

Đáp ứng theo các quy định 

 

 + Một số chỉ tiêu chất lượng chính của sản phẩm so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc mục 

tiêu của doanh nghiệp: Sự phù hợp của sản phẩm với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ... Chất 

lượng sản phẩm cung cấp. 

 Hệ thống Quản lý chất lượng – ISO 9001:2015 cho phạm vi: “Sản xuất và kinh doanh nước 

sạch”, “Sản xuất và kinh doanh phân bón hữu cơ, gạch xây, gạch lát và bê tông. Thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, chất thải y 

tế. Tái chế chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp”, “Sản xuất và kinh doanh nước uống 

tinh khiết đóng chai”. 

 ISO/IEC 17025:2005 (Mã số: VILAS 817 – ngành Hóa): Phòng thí nghiệm – Trung tâm quản 

lý chất lượng nước –  Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương. 

 Hệ thống Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 cho phạm vi “Sản xuất 

và kinh doanh phân bón hữu cơ, gạch xây, gạch lát và bê tông. Thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, chất thải y tế. Tái chế chất 

thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp”. 

 Hệ thống quản lý Môi trường – ISO 14001:2015 cho phạm vi “Sản xuất và kinh doanh phân 

bón hữu cơ, gạch xây, gạch lát và bê tông. Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, 

chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại, chất thải y tế. Tái chế chất thải sinh hoạt và chất 

thải công nghiệp”. 
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2.8. Giải thưởng và các sự kiện nổi bật: 

2.8.1. Giải thưởng và các sự kiện nổi bật  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ngày 4/8/2022, Forbes Việt Nam vinh danh BIWASE Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt 

nhất Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp 

2. Ngày 1/12/2022, Tạp chí Nhịp 
Cầu Đầu Tư vinh danh BIWASE 
TOP 50 công ty kinh doanh hiệu 
quả nhất Việt Nam một thập kỷ. 
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3. Ngày 13/5/2022, Ngân hàng Quốc gia Tái thiết Đức DEG ký kết thoả thuận khoản vay trị giá 
25 triệu USD bằng hình thức tín chấp, hỗ trợ BIWASE nâng cao năng lực cấp nước. 

 

4. Ngày 9/12/2022, Ngân hàng phát 

triển Châu Á – ADB và Cơ quan          

Hợp tác quốc tế Nhật Bản Jica 
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5. Ngày 9-12, đã diễn ra lễ ký kết thoả thuận khoản vay không qua bảo lãnh của chính phủ giữa Ngân hàng 

phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) với Công ty Cổ phần Nước - Môi 

trường Bình Dương.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lễ ký kết thoả thuận tài trợ vốn không qua bảo lãnh của chính phủ  

giữa ADB, JICA với Biwase 
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6. Ngày 16-7, tại Hà Nội, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA) đã công bố kết quả Chương trình bình chọn và 

quảng bá “Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam - Sản phẩm Vàng – Dịch vụ Vàng Việt Nam” năm 2022. Các sản 

phẩm: Phân bón Con Voi Bình Dương, gạch Con Voi Bình Dương và nước uống tinh khiết Ion Gold của 

Công ty Cổ phần nước và Môi Trường Bình Dương (Biwase) được bình chọn Top 20 sản phẩn vàng Việt Nam. 

Riêng Biwase cũng được bình chọn vào Top 20 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

i 

 

 

7. Ngày 16/5/2022 tại SeaGame 31 (Hà Nội), vận động viên xe đạp nữ Đinh Thị Quỳnh Như của 

BIWASE đã xuất sắc giành giành ngôi vị vô địch bộ môn Xe Đạp Nữ Băng Đồng, mang về Huy 

Chương Vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp Đinh Thị Như 

Quỳnh vô địch SeaGame bộ môn Xe Đạp Nữ Băng Đồng. 
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2.9. Chính sách liên quan đến người lao động. 

2.9.1. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao 

động: 

Biwase đã hình thành ban An toàn, ban Môi trường – xã hội 

Nguôn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công và phát 

triển bền vững của Công ty. Chính vì thế, hàng năm, Công ty luôn tích cực chăm lo đời sống cán 

bộ, công nhân viên. Công ty luôn tạo điều kiện để cán bộ, công nhân viên được làm việc trong 

môi trường an toàn, lành mạnh, được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện nâng cao kỹ năng 

chuyên môn, kỹ năng quản lý, tham gia các chuyên đề nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực 

bản thân. Ngoài ra, cán bộ, công nhân viên còn tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao, du lịch, 

nghĩ dưỡng để tăng cường giao lưu giữa các phòng ban, nâng cao tinh thần đoàn kết và phối hợp 

giữa các bộ phận trong thực hiện công tác chung. 

Chính sách này không chỉ đảm bảo cho người lao động một môi trường làm việc an toàn, 

vệ sinh, mà còn đưa ra các quy định cụ thể về sức khỏe và phúc lợi. Các nhân viên được khuyến 

khích tham gia các chương trình bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe để đảm bảo rằng họ sẽ được 

chăm sóc tốt nhất trong trường hợp có bất kỳ sự cố y tế nào. Ngoài ra, chính sách này cũng cam 

kết đảm bảo sự phát triển bền vững của môi trường lao động. Các nhân viên được khuyến khích 

tham gia các hoạt động giảm thiểu tác động của công ty đến môi trường, cũng như đưa ra các 

giải pháp thực tế để giảm thiểu sự lãng phí tài nguyên. 

Tổng quan, chính sách lao động của công ty không chỉ đảm bảo cho sức khỏe, an toàn và 

phúc lợi của người lao động, mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của môi 

trường lao động và cả xã hội. 

 Trong năm 2022, Ban điều hành công ty luôn tạo điều kiện đảm bảo việc làm, thu nhập 

ổn định và có tăng trưởng hằng năm đạt bình quân trên 5% cho các CBCNV, đảm bảo mức chi 

trả hàng tháng cao hơn mức lương tối thiểu quy định của nhà nước, múc thưởng tết bình quân 3 

đến 4 tháng lương. Từ đó đời sống người lao động ngày càng được nâng cao và an tâm công tác. 

 Trong năm, nâng lương đúng hạn cho người lao động và giải quyết các chế độ phụ cấp độc 

hại cho công nhân làm việc ở những công việc độc hại (phụ cấp 10% lương, phụ cấp thêm 4.000 

đồng/ngày và tặng đường, sữa), tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các nhân viên Chi nhánh xử 

lý chất thải 

 Ngoài các trường hợp thử việc, tất cả các cán bộ công nhân viên đều được đóng bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm xã hội (100%), bảo hiểm tai nạn lao động đầy đủ, kịp thời. Quy chế, thoả ước lao 

động được ký với công đoàn, đại diện cán bộ công nhân viên và được cấp trên phê duyệt. Công 

ty thường xuyên rà soát lại những nhân viên hết hạn hợp đồng, đánh giá lại năng lực nếu đạt yêu 

cầu thì tiếp tục ký hợp đồng. 

 Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV tại các bệnh viện có uy tín, mua  thẻ xanh và  

thẻ vàng cho cán bộ chủ chốt khám chữa bệnh tại các bệnh viện lớn trong và ngoài nước tại hệ 

thống Bảo hiểm Bảo Việt. Ngoài ra, công đoàn hướng dẫn, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 

CBCNV ở những cơ sở y tế có độ tin cậy cao. 
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Chính sách đào tạo:  

BIWASE xác định rằng đào tạo là một phần quan trọng trong việc phát triển và thúc đẩy 

năng lực và đam mê cống hiến của nhân viên. Vì vậy, sau khi được tuyển chọn, nhân viên sẽ 

được tham gia vào chương trình đào tạo toàn diện nhằm phát triển tối đa năng lực của mình. Một 

số khóa đào tạo điển hình trong năm 2022 gồm: 

TT 
NỘI DUNG 

 ĐÀO TẠO 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

 ĐÀO TẠO/ HUẤN LUYỆN 
HÌNH THỨC HỌC 

01 
Chuyên đề: "Sổ tay thi công 

ống nhánh ĐH nước KH/ thi 

công các loại ống cấp nước"  

Số lượng: 18 người 

     - CB thi công ống nhánh, xây lắp. 

CNCN Thử Dầu Một 

Hướng dẫn 

& trao đổi 

02 

Chuyên đề: "Bổ sung chụp 

hình vào phần mền ghi chỉ số 

đồng hồ nước"  

Số lượng: 30 người 

TT,tổ ghi các chi nhánh cấp nước 

Hướng dẫn 

sử dụng 

03 
Chuyên đề:  “Tập huấn thi công 

hàn nối ống HDPE” 

- NV thi công, sửa chữa các chi nhánh cấp 

nước  

Hướng dẫn thực tế cách hàn 

ống 

04 

Chuyên đề:  “Tập huấn đào tạo 

quản lý tài sản,  lợi ích tiềm 

năng theo tiêu chuẩn iso 

55.0001, chấm điểm kpis” 

- ĐD.BGĐ, CTT, Tkhy ISO các chi nhánh 

CN. 

- CTT&DVKH, KH, TCKT, Ban ISO cty 

Đào tạo/Hướng dẫn trao đổi  

(Trực tuyến) 

05 

Chuyên đề: "Tài nguyên nước và 

ứng phó với biến đổi khí hậu"  

 

-  Ban lãnh đạo cty. 

- Giám đốc, cán bộ chủ chốt các CH, TP, 

GĐ các phòng ban, trung tâm 

Tập huấn trực tuyến  

06 

Chuyên đề: "QL tài nguyên 

nước và biến đổi khí hậu"  

 

- Lãnh đạo cty, p.KH, CTT&DVKH, 

P.QLCL nước 

- Giám đốc, TP thí nghiệm các chi nhánh 

cấp thoát nước. 

- Các cty bạn TDM. G.Tân 

Hướng dẫn 

& thảo luận Trực Tuyến 

 

07 
Chuyên đề: “Tập huấn 

quản lý, bảo trì đồng hồ điện từ) 

CB quản lý đồng hồ điện từ các chi nhánh 

cấp thoát nước. 

Hướng dẫn cách lắp mới, bảo 

dững và sửa chữa lỗi 

08 

Chuyên đề: “Tập huấn 

Đánh giá lại App Zalo trọng 

DVKH quản lý khách hàng 

CB quản lý DVKH các chi nhánh cấp 

nước, phòng IT cty. 

Hướng dẫn và sửa chữa khắc 

phục  

09 

Chuyên đề: "Đào tạo hướng dẫn 

xây dựng QT ISO” 14.001 và 

45.001 và ĐT nhận biết 

-  3 ban ISO chi nhánh CN-KLH, Nước thải 

Thuận An, Dĩ An 

- Các CN khác nhận biết 

Tập huấn trực tiếp 

Tại Dĩ An 

10 

Chuyên đề: "Đồng hồ nước & 

giải pháp đọc từ xa - radio"  

 

CB KT các chi nhánh cấp thoát nước. 

- TP Khoạch, P.CTT & DVKH  

Hội thảo thảo luận trực tiếp 

 

11 

Chuyên đề: "Kế hoạch kinh 

doanh"  

(2 lớp) 

- Lãnh đạo cty 

- Giám đốc, KT các chi nhánh cấp thoát 

nước. 

- TPK.hoạch, KTT,Các cty liên kết 

Hướng dẫn 

& thảo luận trực tiếp PH2 
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12 
Chuyên đề: "Quản trị doanh 

nghiệp"  

-  Ban lãnh đạo cty. 

- Giám đốc, cán bộ chủ chốt các CH, TP, 

GĐ các phòng ban, trung tâm 

Tập huấn trực tiếp  

13 

Chuyên đề: "Khóa bồi dưỡng 

kiến thức về quản lý - do biwase 

tổ chức" 

-  Ban lãnh đạo cty. 

- Cán quản lý cấp cao  
Học trực tiếp  

HT Cty 
-CB tiềm năng cty, cty bạn 

14 

Chuyên đề: "An toàn, môi 

trường và xã hội" "An toàn – vệ 

sinh công nghiệp" 

-  Ban ATMTXH công ty và CNCN KLH 

- Cán bộ chuyên trách, không chuyên trách 

của ban ATMTXH cty và các ban của Chi 

nhánh trực thuột 

Tập huấn trực tiếp  

15 
Chuyên đề: "Vận hành An toàn 

Clo"  

-  Cán bộ/NV sản xuất, các Chi nhánh trực 

thuộc 

Tập huấn trực tiếp 

Tại KLH  

16 
Chuyên đề: "Đào tạo hướng dẫn 

xây dựng QT ISO” 14.001 và 

45.001 

-  3 ban ISI chi nhánh CN-KLH, Nước thải 

Thuận An, Dĩ An 

-  Các Chi nhánh CN, DVĐT, NT T.Uyên 

Tập huấn trực tiếp 

Tại CNN thải Thuận An 

17 
Chuyên đề: "Nội dung – Bình 

đẵng giới trong cty"  
-  Ban ATMTXH công ty  Trao đội online  

18 
Chuyên đề: "Vận hành và bảo 

dưỡng hệ thống xử lý nước thải” 
-  CB/NV các chi nhánh xử lý Nước thải 

Đào tạo huấn luyện Tại CNN 

thải Thuận An  

(Giấy chứng chỉ) 

19 
Chuyên đề: "Công tác Y tế - sơ 

cấp cứu nội bộ "  
-  Cán bộ/NV các Chi nhánh trực thuộc 

Tập huấn trực tiếp 

Tại TTĐT-Biwase 

20 
Chuyên đề: "Công nghệ  lọc 

nước với màng lọc RO "  

-  CNTV.CTN và Cán bộ/NV các Chi 

nhánh trực thuộc 

Hội thảo trực tiếp 

Tại TTĐT-Biwase 

21 
Chuyên đề: "BC về Xây dựng 

thù lao cho thành viên HĐQT 

cty"  

-  HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát, 

KTT, tTP: Kế toán, NS-QT, CTT&DVKH 

cty + BGĐ cty CPN-TDM 

Hội thảo trực tiếp 

Tại PH2 cty 

22 
Chuyên đề: "huấn luyện vận 

hành, xử lý sự cố hóa chất” 
-  Các Nhóm 6 các CN Nước thải  

Học trực tiếp 

Tại HT CN Nước thải TDM 

23 Chuyên đề: "Tập huấn ATVSV” 
-  Các ban ATVSN Chi nhánh trực thuộc 

Cty (trừ CN XL chất thải học riêng) 

Học trực tiếp 

Tại HT lớp Cty 

24 

Chuyên đề: "Đào tạo hướng dẫn 

xây dựng QT ISO” 14.001 và 

45.001 và ĐT nhận biết 

-  3 ban ISO chi nhánh CN-KLH, Nước thải 

Thuận An, Dĩ An 

- Các CN khác nhận biết 

Tập huấn trực tiếp 

Tại Dĩ An 

(DS &chữ ký) 

25 
Chuyên đề: "An toàn – vệ sinh 

công nghiệp" - nhóm 2 

- Cán bộ chuyên trách, không chuyên trách 

của ban ATMTXH cty và các ban của Chi 

nhánh trực thuột 

Tập huấn trực tiếp 

Tại TTĐT  

(chữ ký GCN) 

26 
Chuyên đề: "Vận hành An toàn 

Clo"  

-  Cán bộ/NV sản xuất, các Chi nhánh trực 

thuộc 

Tập huấn trực tiếp 

Tại KLH  

(DS &chữ ký) 

27 
Chuyên đề: "Công tác Y tế - sơ 

cấp cứu nội bộ "  
-  Cán bộ/NV các Chi nhánh trực thuộc 

Tập huấn trực tiếp 

Tại TTĐT-Biwase 

(Sổ theo dõi  &chữ ký) 



BIWASE [BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022] 
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG (BWE) 

 

84 

 

 

Năm 2022, công ty đã mở các lớp đào tạo chuyên sâu về Văn hoá Doanh nghiệp và Vệ 

sinh An toàn lao động. Những khoá học này có sự tham gia chủ động của các nhân viên trong 

công ty, giúp họ trau dồi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để phục vụ công việc tốt 

hơn và đảm bảo an toàn cho chính bản thân và những người xung quanh. 

Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ phải tham gia kỳ thi kiểm tra để đánh giá kết 

quả đào tạo của mình. Nếu đạt được kết quả đủ tốt, họ sẽ được cấp giấy chứng nhận hoặc viết 

bài thu hoạch để chứng minh rằng họ đã học được những kỹ năng mới và áp dụng thành công 

trong công việc. 

Tổng thể, chương trình đào tạo của công ty không chỉ đảm bảo rằng nhân viên có đầy đủ 

kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc hiệu quả mà còn giúp họ trở thành những nhân viên có 

chuyên môn cao và chủ động hơn trong công việc. Đồng thời, các chương trình đào tạo này cũng 

đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo với các tiêu chuẩn cao nhất về văn hoá doanh nghiệp và 

vệ sinh an toàn lao động để đảm bảo sự an toàn và tránh những rủi ro tiềm tàng. 

Đào tạo - Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành tham gia chương trình tập huấn do 

Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức về “Giới thiệu các điểm mới của hệ thống Luật Chứng 

khoán liên quan đến các hoạt động của Công ty đại chúng về Công bố thông tin, Quản trị Công 

ty, Chào bán, Niêm yết, Đăng ký giao dịch”. - Tham dự các buổi tập huấn, hội thảo do Sở giao 

dịch chứng khoán TP.HCM tổ chức. - HĐQT, BKS, Ban điều hành tham gia các chương trình 

đào tạo của VIOD như: Chương trình Định hướng Thành viên Hội đồng Quản trị; Chương trình 

Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị, Chương trình Kiểm toán nội bộ dành cho Hội đồng 

Quản trị, Chương trình Chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán. 

2..9.2 Hoạt động đào tạo người lao động 

 Công ty thành lập hẳn một trung tâm đào tạo, có nhiệm vụ tổ chức các lớp đào tạo chuyên 

sâu, mở rộng theo yêu cầu hoạt động SXKD của công ty. Ngoài ra, công ty còn tổ chức các buổi 

hội thảo các công nghệ thiết bị mới nhằm nắm bắt kịp thời các tiến bộ của thế giới và trong nước, 

thực hiện tiêu chí không để lỗi thời trong khoa học công nghệ so với thế giới.  

 Hiện nay công ty có 3 trung tâm nghiên cứu ở các lĩnh vực: Điện – Điện tử, tin học, hóa -

sinh, cơ khí nhằm nghiên cứu sâu hơn trong việc xử lý các loại nước thải, từng bước làm chủ 

trong điện điều khiển phần mềm SCADA, nhằm tiết kiệm điện và lao động. Riêng về cơ khí, công 

ty tiếp tục nâng cao năng lực cho nhân viên ở bộ phận này nhằm tự chủ dần về công nghệ phải 

nhập ngoại, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động. 
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2.10. Thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

 Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cũng chú trọng và quan tâm đến công 

tác xã hội, hỗ trợ cuộc sống của cộng đồng dân cư trên địa bàn. Các hoạt động đầu tư cộng đồng 

và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng. 

Trong năm 2022 Công ty Cổ phần Nước đã tham gia cũng như thực hiện nhiều chương trình 

mang lại giá trị cho cộng đồng, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá 

rách”. Tặng quà tết cho dân quân, trẻ em mồ côi, trẻ em mồ côi do COVID, tặng bò, tặng thuốc 

khi dịch covid, giá trị trên 30 tỷ đồng Một số hoạt động tình nguyện nỗi bật mà Công ty đã thực 

hiện trong năm gồm có chương trình: Mang Xuân đến với người dân vùng biên.  

 Cụ thể, đoàn đã đến thăm chúc tết người dân ở xã Phước Thiện, Hưng Phước. Cùng với 

các đơn vị thành viên như Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một, Hoa viên Chánh Phú Hòa, 

Biwase đã tặng 300 phần quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Mỗi phần quà trị giá 

500.000 đồng gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, dầu ăn và tiền mặt giúp các 

hộ dân có thêm điều kiện vui xuân đón tết Nhâm Dần. 

  Cũng trong dịp này, đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại 

các đồn biên phòng: Phước Thiện, Dak Ơ, Cửa khẩu Hoàng Diệu, cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, 

huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Công ty Biwase đến thăm, chúc tết, 

thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ và tặng quà tết các gia đình khó khăn tại địa phương. Thời gian qua, 

Công ty Biwase đã vận động cán bộ, công nhân viên và các đơn vị thành viên thực hiện nhiều 

công trình có giá trị và ý nghĩa thiết thực như: Xây dựng tuyến đường công vụ dài 600m giúp 

cán bộ, chiến sĩ biên phòng thuận lợi trong việc tuần tra, bảo vệ biên giới; xây dựng sân chào cột 

mốc 61, tặng bồn chứa nước ngọt cho cán bộ, chiến sĩ sử dụng mùa khô. 

 Ngoài ra Công đoàn Công ty cũng liên tục thực hiện nhiều chương trình tình nguyện 

mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng và xã hội như Ủng hộ nạn nhân chất độc Da Cam, ủng hộ 

bệnh nhân nghèo, ủng hộ Xuân với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ăn tết, hay thực hiện việc ủng 

hộ cho giáo viên và trẻ mồ côi Trung tâm bảo trợ XH BD, Đứng trước những hệ lụy do Covid-

19 để lại, phía công ty cũng thực hiện các chương trình nhằm khắc phụ hậu quả như ủng hộ 

chương trình Mẹ đỡ đầu cho các cháu có cha hoặc mẹ nhiễm Covid -19. Và còn nhiều công tác 

xã hội từ thiện khác mà phía Công ty vẫn đang thực hiện để góp phần mang lại nhiều giá trị cho 

cộng đồng. 

 

 

 

 

 

 

 
Ngày truyển thống Đặc công Biệt động Sài Gòn hàng năm công ty đều tổ chức xe đưa đón, họp 
mặt cán bộ, chiến sĩ, gia đình cơ sở cách mạng, nhằm thể hiện lòng biết ơn và giáo dục truyền thống 
cho cán bộ công nhân viên công ty. (Đại tá Nguyễn Văn Tàu – Tư Cang, Anh Hùng Lực Lượng Vũ 
Trang Nhân Dân). 
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Thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng: Tại Đồn Biên phòng Phước Thiện (Đắc Quýt), Đồn Biên 

phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, Đồn Biên phòng Đắc Ơ, Đồn Biên phòng Bù Đốp tỉnh Bình Phước 

 

Chương trình Truyền hơi ấm 

cho trẻ em bất hạnh tại Trung 

tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình 

Dương 
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2.11. Quản lý rủi ro nguồn nước 

 Để hạn chế thấp nhất những rũi ro có thể xẩy ra, bộ phận quản lý rủi ro tại cũng ty cũng 

được triển khai thực hiện với các nguồn gây rủi ro được nhận dạng là khá đa dạng từ công tác 

nhân sự, tài chính, tuân thủ, chính sách, kỹ thuật… liên quan đến những hoạt động chính yếu 

cũng như phụ trợ của công ty để từ đó có những đề xuất xử lý can thiệp phù hợp và kịp thời nhất. 

* Một số nguy cơ, sự cố có thể xẩy ra ảnh hưởng đến nguồn nước thô cũng như các giải 

pháp xử lý tại các nhà máy nước: 

 Hiện nay, Công ty sử dụng nguồn nước mặt là sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Hàng 

năm vào mùa khô sông Sài Gòn khu vực hạ lưu chịu ảnh hưởng trực tiếp xâm nhập mặn, vào 

thời điểm mặn theo triều cường chỉ số Clorua vượt quá giới hạn cho phép bất buộc phải ngừng 

khai thác nước.  giải pháp: Để đảm bảo cấp nước phục vụ dân sinh Công ty có phương án điều 

nước từ các Chi nhánh trực thuộc để hỗ trợ khu vực bị nhiễm mặn. 

  + Thiếu hụt nguồn nước khai thác do vỡ đê (nếu có) (hồ Phước Hòa)  giải pháp: 

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa khắc phục sự cố: Giải pháp 

lâu dài: BIWASE triển khai các phương án tích lũy nguồn nước thô. 

  + Rủi ro nguồn nước nhiễm dầu (nếu có) Giải pháp lâu dài: lắp đặt phao quây 

chắn dầu, xây dựng và diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu. 

* Các giải pháp quản lý vận hành hệ thống cấp nước bảo đảm an toàn cấp nước (bao gồm 

cả các giải pháp xử lý khi có sự cố): Biện pháp quản lý rủi ro Công ty đã và đang áp dụng: 

+ Phòng Thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2015. 

+ Đầu tư trang thiết bị kiểm thí nghiệm tăng cường kiểm soát nguồn nước thô. 

+ Tăng cường tần suất giám sát chất lượng nước thô, nước sau xử lý . 

+ Kiểm soát nguồn nước thô: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh lắp đặt các trạm quan trắc các 

thông số chất lượng nước nguồn: như pH, độ mặn, DO, Nitrate, độ dẫn điện, TSS. 

+ Phần mềm ứng dụng: theo dõi giám sát chất lượng nước nguồn, nước sau xử lý qua hệ thống 

SCADA. 

+ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra chất lượng nước sau xử lý định kỳ hàng tháng. 

+ Định kỳ khảo sát các kênh rạch gần họng thu nước có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước 

khai thác. 
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III. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  

3.1 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. 

3.2 Kế hoạch chỉ tiêu năm 2023. 

3.3 Giải pháp thực hiện. 
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 III Nhận xét, đánh giá của Ban Tổng giám đốc 

3.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 

Trước bối cảnh kinh tế vĩ mô có nhiều diễn biến phức tạp khi chịu tác động dồn dập của 

suy thoái, lạm phát, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, v.v. nhiều doanh nghiệp phải dừng, tạm 

dừng hoạt động; giá nguyên nhiên vật liệu đều tăng cao đã làm ảnh hưởng đến chi phí đầu tư và 

hiệu quả, kế hoạch sản xuất kinh doanh của BIWASE. 

Trong năm 2022, công ty đã thực hiện trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài 

chính dài hạn với tổng số tiền 8,34 tỷ đồng, do biến động của thị trường ngoại tệ dẫn đến công 

ty đã ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá số dư có gốc ngoại tệ cuối kỳ với tổng số tiền là 56,37 tỷ 

đồng. 

Về Tình hình tài sản: việc ghi nhận tài sản cố định được thực hiện ghi nhận ban đầu theo 

giá gốc. trong quá trình sử dụng luôn được công ty thực hiện duy tu, bão dưỡng định kỳ để bảm 

bảo hiệu quả hoạt động của tài sản. 

Ngoài ra, do các sản phẩm của công ty chủ yếu là các sản phẩm, dịch vụ công ích nên kết 

quả thực hiện các lĩnh vực hoạt động chuyên ngành mang tính đặc thù, thì ngoài nỗ lực hoàn 

thành các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính thì quan trọng hơn là những hiệu quả về mặt môi 

trường, hạ tầng đô thị góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo động lực 

phát triển cho tỉnh Bình Dương. 

Năm 2022 là thời điểm những ảnh hưởng bởi dịch bênh Covid 19 dần lắng dịu, tuy nhiên 

cũng còn rất nhiều khó khăn. Lãnh đạo, ban điều hành công ty BIWASE cũng đã động viên cán 

bộ công nhân viên tăng công suất, tích cực làm việc để bù trừ khoảng thời gian bị ảnh hưởng 

dịch nên doanh thu bị chậm lại.. Ngoài ra, mặc dù trong năm bị ảnh hưởng không tích cực của 

lạm phát, trượt giá ngoại hối… nhưng kết quả cả năm 2022 nhìn chung cũng đạt kế hoạch đề ra 

và vẫn có sự tăng trưởng. Nhờ kinh doanh hiệu quả, nên nguồn vốn đầu tư của BIWASE được 

ổn định, đã tạo uy tín với các tổ chức tài chính quốc tế và trong nước trong việc chấp thuận các 

khoản vay kể cả các khoản vay không bảo lãnh của chính phủ. Ngoài ra, thành công M&A các 

Công ty CP cấp thoát nước Cần Thơ (CTW) và Công ty CP cấp nước Cần Thơ 2 với phạm vi 

phục vụ cấp nước tại Cần Thơ chiếm một vị trí quan trọng ở khu vực đồng bằng song Cửu Long 

hứa hẹn triển vọng tốt đẹp của BIWASE trong thời gian tới. 
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 Thuận lợi: 

- Đẩy mạnh công tác phát triển khách hàng, triển khai thi công tuyến ống cấp nước đến các 

vùng nông thôn, vùng ven các thị trấn để người dân được hưởng lợi ích từ nguồn nước sạch 

của công ty và đáp ứng tiêu chí về tỷ lệ cấp nước sạch của đô thị mới. Trong năm 2022 công 

ty tiếp tục tập trung đầu tư mở rộng phạm vi cấp nước ở những khu vực có tiềm năng như 

huyện Bàu Bàng, huyện Hớn Quản, Chơn thành – tỉnh Bình Phước. 

- Giá nước sạch được điều chỉnh phù hợp, kịp thời (bắt đầu từ kỳ hóa đơn tháng 01/2022).  

- Về chống thất thoát kết quả phấn khởi (5%) và cần được duy trì ở mức thất thoát thấp và đầu 

tư thêm nhiều thiết bị có giá trị nhằm ổn định áp lực trong mạng lưới, phát hiện xử lý một số 

lỗi bất hợp lý trên mạng. 

- Trong năm, ngoài việc hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP cấp nước Cần 

Thơ và Cần Thơ 2, công ty cũng hoàn chỉnh nhận chuyển nhượng Hệ thống cấp nước KCN 

Minh Hưng Hàn Quốc cũng như chuyển hệ 57 khách hàng doanh nghiệp tại KCN Minh Hưng 

HQ từ Cty CP cấp thoát nước Bình Phước sang Công ty góp phần vào sự phát triển, tăng quy 

mô, phạm vi hoạt động của BIWASE thêm bình quân khoảng 5.000 m3/ngày đêm cũng như 

tạo cơ hội phát triển phạm vi phục vụ thị trường này trong thời gian tới. 

- Công tác thu gom và xử lý rác thải ngày càng mở rộng phạm vi dịch vụ, lượng rác sinh hoạt 

thu gom và xử lý ngày càng tăng cao, công nghệ được sử dụng tiên tiến và xử lý triệt để, tối 

đa tận dụng những nguồn lực, tài nguyên hiện có để tạo ra những sản phẩm có ích cho xã 

hội.  

- Các hệ thống thu gom, xử lý nước thải mới được đưa vào hoạt động nên trong năm lượng 

nước thải thu gom đạt khá và có nhiều tiềm năng tăng trưởng khách hàng đấu nối trong những 

năm tới. 
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Khó khăn:  

- Do ảnh hưởng đại dịch covid 19 cũng như sự ngưng trệ của một số hoạt động của các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, sản lượng nước tiêu thụ nước sạch của BIWASE trong 

thời gian qua cũng bị ảnh hưởng. 

Bình Dương là tỉnh thứ 2 sau TP Hồ Chí Minh chịu 

ảnh hưởng nặng nề của đai dịch Covid-19; đến tháng 

10/2021 dịch Covid-19co1 chiều hướng hạ nhiệt, kinh 

tế - xã hội của tỉnh bắt đầu hồi phục. Khi nền kinh tế đã 

yếu lại dồn dập bị tác động của suy thoái, lạm phát, đứt 

gãy chuỗi cung ứng toàn cầu … nhiều doanh nghiệp 

phải dừng, tạm dừng hoạt động; giá nguyên nhiên vật 

liệu đều tăng cao đã làm ảnh hưởng đến chi phí đầu tư 

và hiệu quả, kế hoạch sản xuất kinh doanh    của 

BIWASE. 

 

- Trong năm 2022, giá cả các vật tư, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu 

tư xây dựng có biến động tăng làm phát sinh chi phí giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến lợi 

nhuận của doanh nghiệp. 

- Công trình Rác Tân Long: tiến độ thực hiện đền bù giải chưa đạt như mong đợi. 

- Công trình xây dựng khu nhà ở xã hội 12 tầng (216 căn hộ với khả năng tiếp nhận khoảng 

667 người) Quy mô dự án thuộc công trình xây dựng cấp I gồm: 1 hầm, 1 trệt và 11 tầng lầu 

với tổng diện tích khu đất 4.613,6 m2 với giá trị thực hiện lũy kế là 158 tỷ đồng, hiện đang 

trong quá trình giải ngân vốn vay và thu hồi vốn đầu tư từ khách hàng, tuy nhiên chưa được 

đầy đủ.  

- Việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý cho dự án Xa lộ Nước Long Thành tại tỉnh Đồng Nai cũng đang 

được công ty BWE gấp rút triển khai nhưng tiến độ rất chậm. 

 Về chăm lo đời sống người lao động: 

Ban điều hành công ty luôn tạo điều kiện đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho các CBCNV, 

từ đó đời sống người lao động ngày càng được nâng cao và an tâm công tác. Thu nhập bình quân 

năm 2022 đạt: 19,5 triệu đồng/người/tháng. Mức tăng thu nhập trung bình năm đạt 5%. Ngoài 

ra, công ty cũng rất chú trọng đến việc đời sống tinh thần cho CBCNV thông qua việc tổ chức 

các giải phong trào thi đua thể dục thể thao tại đơn vị.   

 

 

 

 

 

BÀI HỌC: 
Vượt lên mọi khó khăn vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch bệnh, từng     người lãnh 
đạo, người quản lý, người công nhân luôn phấn đấu tự cải tiến chính bản 
thân tăng năng suất lao động năm sau cao hơn năm trước, ngày càng làm 
hài lòng khách hàng nhiều hơn. Đạt được kết quả sản xuất kinh doanh 
trong điều kiện thị trường có nhiều biến động, rủi ro như thời gian qua 
là thành công về chiế lược, hiệu quả điều hành và tinh thần làm việc của 
toàn thể CBCNV BIWASE 
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3.2. Kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2023. 

Vượt lên mọi khó khăn vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch bệnh, từng người lãnh đạo, người quản 

lý, người công nhân luôn phấn đấu tự cải tiến chính bản thân tăng năng suất lao động năm sau 

cao hơn năm trước, ngày càng làm hài lòng khách hàng nhiều hơn. Từ đó, một số chỉ tiêu kế 

hoạch công ty đặt ra, cụ thể như sau:                                                                                                                                                                    

    Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tổng Doanh thu: 3.970 tỷ đồng (gồm doanh thu 

nội bộ). 

 Lợi nhuận sau thuế: ≥ 720 tỷ đồng. 

 Thất thoát giảm toàn công ty: ≤ 5%. 

 Cổ tức mong đợi: ≥ 13% vốn điều lệ. 

 Nước thương phẩm: ≥ 186.000.000 m3 

 Lượng rác các loại tiếp nhận và xử lý: tăng ≥% 

như năm 2022 

 Lượng nước thải thu gom, xử lý: tăng ≥ % như 

năm 2022 

 Khách hàng cấp nước: tăng đạt ≥ 26.000 đấu 

nối. 

 Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các công trình 

trọng điểm. Sửa chữa, tu bổ, mua sắm thiết bị 

để bảo đảm kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

 Mở ra cơ hội kinh doanh tốt trong tương lai tại 

địa bàn cấp nước Đồng Nai, Cần Thơ,  Long 

An, Quảng Bình. 
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3.3. Giải pháp thực hiện 
-  Về cơ bản nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát ở Việt Nam cũng như trên 

thế giới, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục hồi phục vào năm 2023. Qua đó cần phải cải cách mạnh 

mẽ hơn để giúp kinh tế phục hồi trong trung hạn, như cải thiện môi trường kinh doanh, thúc 

đẩy kinh tế số, nâng cao hiệu quả đầu tư công…. Riêng tại BIWASE, đề xuất một số giải 

pháp như sau: 

1. Lĩnh vực cấp nước: 

- Tiếp tục đầu tư mạng lưới ống truyển tải và phân phối đến các vùng sâu, vùng xa, phát triển 

công tác đấu nối khách hàng nhằm cung cấp nước sạch cho người tiêu dùng, sản xuất ngày 

càng nhiều hơn và để phát huy tối đa công suất của các công trình đã được hoàn thành đưa 

vào sử dụng trong thời gian qua như NMN Tân Hiệp, Dĩ An, Uyên Hưng, Nam Tân Uyên, 

Đất Cuốc và NMN Chơn Thành,….Trong đó tập trung đẩy nhanh mở rộng mạng lưới cấp 

nước Bàu Bàng, Chơn Thành - Bình Phước. 

- Tiếp tục và đẩy nhanh triển khai chương trình thu tiền nước qua hệ thống thu hộ, nhờ thu 

cũng như công tác ghi thu online. 

- Tiếp tục hoàn thiện và trình duyệt phương án giá nước sạch. 

- Tiếp tục tổ chức, quản lý thực hiện các dự án và thu xếp nguồn vốn phù hợp, kịp thời phục 

vụ công tác đầu tư các công trình cấp nước. 

- Nghiên cứu mở rộng thị trường kinh doanh với tầm nhìn dài hạn, trong đó nỗ lực tập trung 

mở rộng phạm vi đầu tư trong ngành cấp nước. 

- Nắm bắt cơ hội Đầu tư mở rộng tăng quy mô hoạt động cấp nước của BIWASE vươn ra xa 

hơn ngoài phạm vi dịch vụ cấp nước đã có tại tỉnh Bình Dương, Bình Phước và một số tỉnh 

thành lân cận khác như tại khu vực tỉnh Cần Thơ, Long An và Quảng Bình. 
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2. Lĩnh vực xử lý chất thải: 

- Tăng cường thu gom và xử lý hết lượng rác tiếp nhận ngày càng tăng cao của nhà máy xử lý 

chất thải cũng như thi công hoàn thành phát huy công suất dây chuyền xử lý rác thành phân 

hữu cơ, công suất 840 tấn/ngày giai đoạn 4 và lò đốt rác, công suất 200tấn/ngày 

- Phát triển, mở rộng việc kinh doanh và tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị đối với các 

sản phẩm gạch con voi, phân bón con voi, đầu tư hệ thống sản xuất và tiêu thụ phát triển sản 

phẩm gạch Terrazzo. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiên cứu, hoàn chỉnh các công nghệ xử lý rác, tăng cường 

công tác bán và chuyển giao thiết bị xử lý rác. 

- Tiếp tục hoàn thiện và trình duyệt phương án giá rác thải. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (khoảng 400 ha) phục vụ 

công trình xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh 

Bình Dương.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  3.  Lĩnh vực thu gom, xử lý nước thải: 

- Tiếp tục hoàn thiện và trình duyệt phương án đơn giá dịch vụ thoát nước thải sinh hoạt để có 

thể áp dụng đơn giá mới.  

- Tăng cường công tác đấu nối khách hàng và hoàn thiện cơ chế thu gom nước thải đối với 

khách hàng công nghiệp. 
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4. Nhiệm vụ khác: 

- Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích nguồn lao động chất lượng cao và gắn 

bó lâu dài với công ty. 

- Hoàn tất hồ sơ và tăng cường công tác thu hồi vốn đầu tư của công ty đã đầu tư xây dựng 

khu nhà ở xã hội 12 tần – An Phú.  

- Ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cải 

thiện điều kiện lao động, giảm thất thoát nước. Ứng dụng công tác tin học để nâng cao hiệu 

quả quản lý, dịch vụ khách hàng.  

- Tiếp tục nâng cao nhận thức người lao động, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, cải tiến 

trong công tác điều hành, quản lý vận hành hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Tập trung nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực, kiện toàn bộ máy quản lý, tăng năng suất và hiệu quả lao động. 

- Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới. 

Luôn sẵn sàng ở tư thế chủ động, không chủ quan, không lơ là, để đảm bảo an toàn sức khoẻ 

và tính mạng cho người lao động; đồng thời tiếp tục thúc đẩy thực hiện các công việc, đẩy 

mạnh sản xuất kinh doanh,...Trong năm 2023 để hoàn thành kế hoạch, nghị quyết đã đề ra 

tại đại hội cổ đông năm 2023. 
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IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

4.1 Đánh giá các mặt hoạt động của công ty. 

4.2 Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc Công ty 

4.3. Về công tác quản trị tài chính 

4.4 Kế hoạch quản trị và định hướng phát triển Doanh nghiệp  

4.5 Giải pháp hoạt động 

  



BIWASE [BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022] 
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG (BWE) 

 

97 

 

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY. 

4.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022  

4.1.1.  Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị  

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương gồm 07 

(bảy) thành viên như sau: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Số lượng cổ phiếu có quyền 

 biểu quyết 

1. 1 Nguyễn Văn Thiền Chủ tịch 

HĐQT 

Sở hữu cá nhân:8.461.590CP (4,386%) 

2. 2 Trần Chiến Công Thành viên 

HĐQT 

Sở hữu cá nhân: 1.590.149CP (0,82%) 

Đại diện cho Tổng công ty  

BECAMEX: 37.500.000 CP (19,44%) 

3. 3 Dương Hoàng Sơn Thành viên 

HĐQT 

Sở hữu cá nhân: 321.100CP (0,17%) 

4.  Nguyễn Văn Trí Thành viên 

HĐQT 

Sở hữu cá nhân: 200.000 CP (0.1%) 

5.  Nguyễn Thanh Phong Thành viên 

HĐQT  

Sở hữu cá nhân: 1.929.100CP (0.99%) 

6.  Tạ Trọng Hiệp Thành viên 

HĐQT độc lập 

Sở hữu cá nhân: 200.000 CP (0.1%) 

7. 4 Phạm Thanh Vũ Thành viên 

HĐQT độc lập 

Sở hữu cá nhân: 0 (0%) 

 

 (Số lượng cổ phiếu căn cứ vào danh sách cổ đông chốt đến ngày 31/01/2023) 
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4.1.2.  Hoạt động của Hội đồng quản trị 

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

Trong năm 2022, do khối lượng công việc nhiều, HĐQT Công ty đã tổ chức được 25 

cuộc họp. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát và đại diện Ban Giám 

đốc Công ty. Báo cáo ghi nhận sự tham gia của thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT 

trong năm 2022 như sau:  

TT Họ & tên Chức vụ HĐQT 
Số buổi 

họp 

Tỷ lệ 

tham 

dự 

Ghi chú 

1.  Nguyễn Văn Thiền  Chủ tịch HĐQT 25/25 100%  

2.  Trần Chiến Công P.Chủ tịch  25/25 100%  

3.  Dương Hoàng Sơn Thành viên 25/25 100%  

4.  Nguyễn Văn Trí Thành viên 25/25 100%  

5.  Nguyễn Thanh Phong Thành viên 24/25 96% 
vắng mặt do 

bận công tác 

6.  Tạ Trọng Hiệp Thành viên độc lập 25/25 100%  

7.  Phạm Thanh Vũ Thành viên độc lập 25/25 100%  

b. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã ban hành các Nghị quyết về những vấn đề chính sau:  

TT 
Số và ký hiệu Ngày ký Nội dung Tỷ lệ thông 

qua 

1.  
44/BB-HĐQT 11/1/2022 

V/v thống nhất kết quả SXKD 2021, phương 

hướng 2022; kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2022; kế 

hoạch tài chính 2022 

100% 

2.   

45/BB-HĐQT 

 

26/01/2022 

V/v phân công nhiệm vụ đảm bảo hoạt động SX 
trong thời gian Tết Nguyên đán 2022; chủ trương ký 
HĐ nguyên tắc với Công ty N.T.P về việc mua vật 
tư ngành nước trong năm 2022. 

100% 

3.  
01/BB-HĐQT 23/02/2022 

V/v thống nhất chủ trương đầu tư mua CP của Cty 

CP CTN Cần Thơ (CTW), Cty CP CN Cần Thơ 2, 

Cty CP CN Sài Gòn-Cần Thơ 

100% 

4.  
02/NQ-HĐQT 23/02/2022 

V/v đề nghị cấp hạn mức tín dụng của BIWASE tại 

Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank-CN 

TP. HCM 

100% 
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5.  
05/BB-HĐQT 18/03/2022 

V/v kết quả SXKD 2 tháng đầu năm 2022, kế hoạch 
phân công công tác tổ chức một số sự kiện của Hội 
CTN do BIWASE đăng cai; xử lý đề xuất theo CV 
số 32/CPNTDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu 
Một ngày 14/03/2022. 

100% 

6.  
08/BB-HĐQT 22/03/2022 

V/v thống nhất chủ trương giải thể Cty CP tái chế 

Vật liệu xanh 3R. 
100% 

7.  
07/NQ-HĐQT 22/03/2022 

V/v đầu tư mua CP của Cty CTN Cần Thơ (CTW), 
Cty CP CN Cần Thơ 2. 

100% 

8.  
11/BB-HĐQT 31/03/2022 

V/v thông qua kết quả bầu cử các chức danh HĐQT, 
Ban điều hành NK II( 2022-2027) (hợp phiên đầu 
tiên) 

100% 

9.  
12/BB-HĐQT 01/04/2022 

V/v thông qua vay vốn Ngân hàng TMCP Công 
thương Việt Nam-CN Bình Dương. 

100% 

10.  
13/BB-HĐQT 27/04/2022 

V/v thống nhất chủ trương nhận QSDĐ  mở rộng 
NMN Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

100% 

11.  
14/BB-HĐQT 16/05/2022 

V/v thống nhất chủ trương phê duyệt phương án 
SXKD sử dụng vốn vay nước ngoài để đầu tư “dự 
án Nâng cao năng lực cấp nước BIWASE” 

100% 

12.  
15/BB-HĐQT 20/05/2022 

V/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán (soát xét 
BCTC 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán BCTC 
2022) của BIWASE 

100% 

13.  
17/BB-HĐQT 09/06/2022 

V/v thống nhất chủ trương vay vốn, sử dụng tài sản 
đảm bảo tại Quỹ ĐTPT Bình Dương đối với dự án: 
Tuyến ống chuyển tải nước sạch DN600-DN400 từ 
đường Tạo lực 2 đến KCN Tân Bình. 

100% 

14.  
18/BB-HĐQT 23/06/2022 

V/v thống nhất chuyển nhượng QSDĐ tại khu đô thị 
Cồn Khương-Cần Thơ-làm văn ph2ng BIWASE 

100% 

15.  
18A/BB-HĐQT 01/07/2022 

V/v nâng CS NMN Dĩ An từ 90.000 m3/ng.đêm lên 
150.000 m3/ng.đêm 

100% 

16.  
19/BB-HĐQT 07/07/2022 

V/v thống nhất chủ trương thực hiện ký hợp đồng 
giao dịch với BIWELCO 

100% 

17.  
20/BB-HĐQT 12/07/2022 

V/v thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022, 
phương hướng 6 tháng cuối năm 2022; thống nhất 
chọn AASC làm đơn vị kiểm toán các dự án hoàn 
thành; thống nhất tham gia tăng VĐL Cty CP Cấp 
Nước Gia Tân 2023. 

 

100% 
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18.  
21/BB-HĐQT 12/07/2022 

V/v khuyến khích các chi nhánh, công ty liên doanh, 
liên kết, người nội bộ công ty sử dụng sản phẩm, 
dịch vụ của BWE  

100% 

19.  
21A/BB-HĐQT 12/07/2022 

V/v thống nhất chủ trương đầu tư mở rộng phạm vi 
cấp nước của Chi nhánh CN Chơn Thành. 

100% 

20.  
22/BB-HĐQT 22/07/2022 

V/v mở rộng NMN Uyên Hưng-Chi nhánh CN 
Uyên Hưng  

100% 

21.  
22A/BB-HĐQT 28/07/2022 

V/v thống nhất mua lại HTCN KCN Minh Hưng-
Hàn Quốc (Bình Phước). 

100% 

22.  
23/BB-HĐQT 03/08/2022 V/v mở rộng NMN Dầu Tiếng 100% 

23.  
23A/BB-HĐQT 01/09/2022 

V/v thống nhất đề nghị ngân hàng Shinhan VN tái 
cấp hạn mức tín dụng 80 tỷ VND cho BIWASE 
trong năm 2023. 

100% 

24.  
25/BB-HĐQT 15/09/2022 

V/v thông qua phương án vay vốn của BIWASE tại 
TPBank 

100% 

25.  
26/BB-HĐQT 15/09/2022 

V/v báo cáo kết quả Hôi nghị thường niên 2022 của 
Chi hội CTN Miền Nam và thông qua nội dung xử 
lý đề xuất theo CV số 150/CPNTDM ngày 
12/09/2022 

100% 

26.  
28/BB-HĐQT 03/10/2022 

V/v thống nhất chủ trương chuyển nhượng tài sản 
đã qua sử dụng, tài sản cần thanh lý …cho các công 
ty con, công ty có liên quan, công ty liên kết… 

100% 

27.  
30/BB-HĐQT 06/10/2022 

V/v vay vốn phát hành bảo lãnh, mở tín dụng chứng 
từ (L/C)…. của BIWASE tại ngân hàng Quốc tế 
Việt Nam (VIB) 

100% 

28.  
30A/BB-HĐQT 17/10/2022 

V/v thống nhất giá mua HTCN KCN Minh Hưng 
Hàn Quốc (Bình Phước) 

100% 

29.  
31A/BB-HĐQT 17/10/2022 

V/v thống nhất chủ trương điều chỉnh chủ trương 
đầu tư bổ sung vùng cấp nước đến Trung tâm hành 
chính thị xã Bình Long và vùng lân cận; thống nhất 
điều chỉnh chủ trương đầu tư mở rộng phạm vi cấp 
nước của dự án HTCN Khu liên hợp-Công nghiệp 
và Đô thị Becamex và vùng lân cận…. 

100% 

30.  
33/BB-HĐQT 23/11/2022 

V/v thống nhất chủ trương và kế hoạch đầu tư các 
hạng mục cấp nước do Công ty DNP Water chào 
giá+ mức giá trần để đàm phán. 

85,7% 

31.  
34/BB-HĐQT 23/11/2022 

V/v vay vốn thế chấp tài sản- khoản vay 20 triệu đô 
la Mỹ với ADB và JICA 

100% 
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32.  
34A/BB-HĐQT 09/12/2022 

V/v thông qua chủ trương mua cổ phần của Công ty 
DOWACO 

100% 

33.  
34B/BB-HĐQT 23/11/2022 V/v thông qua chủ trương mở rộng NMN Dầu Tiếng 100%  

c. Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị 

 Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, 

pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty. 

 HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao trong việc thực thi các nội dung Nghị quyết Đại hội 

cổ đông đề ra. Năm 2022 mặc dù rất khó khăn, các doanh nghiệp mới bắt đầu sản xuất trở lại 

sau đại dịch. Để đạt được mục tiêu Đại hội cổ đông đề ra, HĐQT và Ban điều hành đã nỗ lực 

tìm kiếm các cơ hội để phát triển công ty, do vậy kết quả kinh doanh năm 2022 của Biwase tăng 

gần 10% so với năm 2021. Tuy nhiên do biến động mạnh tỷ giá USD và các cổ phiếu khác nên 

công ty đã trích dự phòng đủ để bảo đảm an toàn vốn kinh doanh. 

 Với tốc độ tăng trưởng như trên cộng với các công ty cấp nước mà BIWASE đã đầu tư 

dần dần phát huy hiệu quả kinh doanh cao hơn nhờ kinh nghiệm quản ký tốt và giảm thất thoát, 

tương lai có nhiều cơ hội, sản xuất kinh doanh phát triển ấn tượng. Một số kết quả nổi bật đã 

đạt được trong năm như sau: 

 Tháng 4/2022: BIWASE hoàn tất mua cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần 

Thơ và Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2. Hiện BIWASE đang nắm giữ 48,86% vốn 

điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2 và 24,64% vốn điều lệ tại Công ty Cổ 

phần Cấp thoát nước Cần Thơ và 2 công ty này đã trở thành công ty liên kết của Công ty 

BIWASE. 

 Tháng 05/2022: DEG- bộ phận thuộc Ngân hàng tái thiết Đức – đã ký hợp đồng tài trợ 

tín dụng dài hạn 25 triệu USD bằng hình thức tín chấp cho BIWASE để thực hiện dự án 

nâng cao năng lực cấp nước. Dự án phát triển khu vực phía Bắc của tỉnh với quy mô mạng 

lưới ống cấp nước có đường kính D1500 mm nối liên vùng Bắc tới Nam Bình Dương, tạo 

liên kết với các nhà máy lớn hiện có. 

 Tháng 06/2022: BIWASE được tạp chí Forbes bình chọn là một trong năm mươi doanh 

nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam Dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh nhiều năm liền, 

báo cáo tài chính trung thực, kịp thời, hệ thống quản trị vững mạnh cùng với chiến lược 

phát triển bền vững. Đây là năm thứ 3 liên tiếp BIWASE được tạp chí Forbes vinh danh 

ở nội dung này. 

 Tháng 7/2022: Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA) công bố kết quả Chương trình bình 

chọn và quảng bá “Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam - Sản phẩm Vàng - Dịch vụ Vàng Việt 

Nam” năm 2022. Ba sản phẩm Phân bón Con Voi Bình Dương, gạch Con Voi Bình 

Dương, Nước uống BIWASE - Ion Gold do BIWASE sản xuất vinh dự được bình chọn 

Top 20 sản phẩm Vàng Việt Nam. 

 Tháng 11/2022: BIWASE đã hoàn tất giao dịch mua lại hệ thống nước Minh Hưng, huyện 

Chơn Thành công suất 5.000m3/ngày đêm từ công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Bình 

Phước. Việc cung cấp nước sạch cho KCN Minh Hưng làm tăng thêm công suất phát 

nước của Chi nhánh Cấp nước Chơn Thành lên 40.000m3/ngày đêm. 
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 Tháng 12/2022: BIWASE được vinh danh “Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả 

nhất Việt Nam một thập kỷ” do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư phối hợp cùng Công ty Chứng 

khoán Thiên Việt thực hiện thường niên, với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế, kinh 

doanh hàng đầu. Bảng xếp hạng được triển khai trên cơ sở đo lường kết quả kinh doanh 

các công ty liên tiếp 3 năm, dựa vào 3 chỉ số tăng trưởng: doanh thu, lợi nhuận trên vốn 

chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu. Kết quả đo lường nhằm đánh giá khách 

quan năng lực quản trị của doanh nghiệp. 

Cũng trong tháng 12/2022, BIWASE đã ký kết thoả thuận khoản vay không qua bảo lãnh 

của chính phủ giữa Ngân hàng phát triểnChâu Á (ADB) và Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật 

Bản (JICA). Theo đó, BIWASE được vay vốn ưu đãi 20 triệu USD để phục vụ dự án Nhà 

máy sản xuất phân Compost công suất 840 tấn/ngày, lò đốt rác công suất 200 tấn/ngày có 

phát điện công suất 5MW/giờ.  

 Kiểm tra chặt chẽ công tác quản lý điều hành cũng như việc thực hiện Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông, việc tuân thủ công bố thông tin theo quy định. 

 Tăng cường công tác quản lý, giám sát Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty. 

Nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ 

theo sự phân công hoặc phân cấp từ HĐQT. 

Ngoài ra, HĐQT quan tâm chỉ đạo và giám sát sâu sát đến các hoạt động như: 

+ Tăng cường công tác phát triển khách hàng. 

+ Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc. 

+ theo dõi, quản lý các khoản công nợ và chi phí một cách chặt chẽ. 

+ Đầu tư nâng cao trình độ khoa học công nghệ áp dụng tại đơn vị. 

+ Giải pháp áp dụng công nghệ mới, nâng cao năng luất lao động và hiệu quả sản xuất 

kinh doanh. 

     + Chú trọng công tác gìn giữ và nâng cao uy tín, hình ảnh, thương hiệu của công ty 

d. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty trong năm 2022 

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT và Ban điều hành Công ty đã được chi 

trả theo đúng quy định của pháp luật và trong mức chi phí do ĐHCĐ thường niên năm 2022 phê 

duyệt Chi tiết tại BCTC. 

e. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc 

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định, nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông và người lao động. 

Trong năm, Tổng Giám đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực 

tế và nghị quyết của HĐQT công ty; 

HĐQT thường xuyên chỉ đạo và theo dõi công tác điều hành hoạt động SXKD của Tổng 

Giám đốc, phối hợp với Ban Kiểm soát giám sát các vấn đề: 

+ Thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề 

ra và việc thực hiện các Quyết định của HĐQT đã ban hành về hoạt động của Công ty. 

+ Qua các cuộc họp của HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo tình hình SXKD tính đến thời 
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điểm hiện tại cũng như phương hướng hoạt động, điều hành trong thời gian tới để HĐQT xem 

xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu kinh tế tài chính để có chỉ đạo kịp thời; 

Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động công ty khá hiệu quả, kịp thời đáp ứng các yêu cầu về 

nguồn lực cho mọi hoạt động SXKD của Công ty. 

+ Thông qua Ban kiểm soát, HĐQT điều hành tốt về quản trị tài chính và dòng tiền luôn 

ổn định, lành mạnh, đảm bảo phát triển bền vững; 

+ Việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và 

các quy định pháp luật hiện hành.  

+ Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở Tổng Giám đốc kiểm tra giám sát các dự án mà công 

ty đang triển khai xây dựng nhằm đưa vào sử dụng đúng tiến độ, phát huy hiệu quả vốn đầu tư. 

Trong kế hoạch tăng cường năng lực cấp nước cho Thị xã Bến Cát, các KCN. BIWASE 

đã hoàn chỉnh các tuyến ống D1600, D1500, D1200, D1000 có tổng chiều dài 12 km, đưa nước 

sạch từ nhà máy Tân Hiệp qua thành phố mới đến các KCN Mỹ Phước 1,2,3, các khu đô thị, khu 

dân cư trên địa bàn. Tuyến ống mới này góp phần khai thác công suất nhà máy nước Tân Hiệp 

lên 100.000 m3/ngày đêm 

Ngoài ra, HĐQT quan tâm chỉ đạo và giám sát sâu sát đến các hoạt động như: 

 Tăng cường công tác phát triển khách hàng, quảng bá sản phầm ở tất cả các lĩnh vực: 

cấp nước, rác thải và nước thải; tập trung đẩy mạnh công tác quảng bá, tiếp thị sản phẩm 

phân bón, gạch Con Voi Bình Dương đến khách hàng, đặc biệt là các tỉnh khu vực 

ĐBSCL. 

 Đẩy mạnh hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương, phát triển mạng lưới kinh 

doanh ở những công ty BIWASE tham gia góp vốn, đầu tư như Gia Tân-Đồng Nai; Cần 

Thơ, Bình Phước…., gần đây là Long An. 

 Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực, bổ sung lực lượng quản lý, trau dồi kỹ 

năng làm việc, tay nghề chuyên môn cho CB CNV toàn Công ty, góp phần nâng cao hiệu 

suất lao động trong công ty, giảm giá thành sản phẩm. 

 Quản lý các khoản công nợ và chi phí hợp lý. Từng bước hoàn thiện báo cáo tài chính 

theo chuẩn quốc tế IFRS. 

 

Bên cạnh hoạt động SXKD, HĐQT cũng quan tâm chỉ đạo thực hiện các hoạt động thiện 

nghuyện, thể hiện vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội, với cộng đồng. Trong 

năm 2022, Công ty đã chi 2,5 tỷ đồng cho các hoạt động như: đỡ đầu trẻ mồ côi sau đại dịch 

Covid 19, chương trình “Xuân cho bệnh nhân nghèo ở lại bệnh viện”; tặng quà cho người nghèo 

ở các vùng biên giới tỉnh Bình Phước ăn Tết, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam,… 

4.2. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc Công ty 

Tại BIWASE, chúng tôi nhận định rằng Quản trị công ty đóng vai trò quan trọng trong việc 

xây dựng, phát triển, và duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo tổ chức hoạt động một cách hiệu 

quả và bền vững. Việc quản lý và tối ưu hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh cũng như cung 

cấp các dịch vụ liên quan đến nước và môi trường là một trong những yếu tố trọng yếu giúp giảm 

chi phí vận hành, tăng tính cạnh tranh và nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng. 
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Ngoài ra, với đặc thù ngành, BIWASE cam kết và nghiêm túc thực hiện tuân thủ các quy 

định Ppháp luật về môi trường, an toàn, và sức khỏe lao động. Việc đảm bảo an toàn và sức khỏe 

lao động cho các nhân viên và người dân sử dụng dịch vụ là một trong những ưu tiên hàng đầu 

của chúng tôi. 

Chúng tôi hiểu rằng Quản trị công ty cần phải được thực hiện một cách chuyên nghiệp và 

khoa học, với sự ứng dụng các công nghệ tiên tiến, cùng với sự quản lý tài chính và kế hoạch đầu 

tư hiệu quả. Qua đó, BIWASE hướng tới việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của xã hội một 

cách tối ưu, an toàn, và bền vững. 

Với quyết tâm và nỗ lực cao nhằm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHCĐ thường 

niên năm 2022, HĐQT luôn theo sát và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện đạt và vượt nhiều nội 

dung kế hoạch đề ra. Hoạt động của Ban Giám đốc được đánh giá mỗi 2 tháng 1 lần và theo định 

kỳ từng quý. Kết quả SXKD năm 2022 đạt các chỉ tiêu đề ra tại ĐHCĐ thường niêm 2022, cụ 

thể như sau: 

+ Tổng doanh thu đạt: 3.902 tỷ đồng, đạt 101 % so với Nghị quyết ĐHCĐ 2022 (3.850 tỷ 

đồng), đạt 109% so với năm 2021 (3.577 tỷ đồng); 

+ Tổng chi phí: 3.141 tỷ đồng 

+ XDCB giải ngân trong năm: đạt 474 tỷ đồng 

+ Lợi nhuận sau thuế: 682 tỷ đồng, đạt 91% với Nghị quyết ĐHCĐ 2022 (750 tỷ đồng); 

+ Tỷ lệ thất thoát nước: 5% 

+ Các chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt Nghị quyết năm 2022.  

+ Cổ tức và các quỹ đều được chi đúng theo Nghị Quyết năm 2022 và được sử dụng đúng 

quy định, ổn định. 

Nhìn chung, Ban Giám đốc đã hoàn thành những mục tiêu quan trọng như: doanh thu, lợi 

nhuận, tỷ lệ giảm thất thoát nước-hạng mục góp phần đáng kệ vào quỹ đầu tư phát triển; đầu tư, 

phát triển hệ thống cấp nước, nước thải và rác thải; đầu tư vào các công ty cấp nước cùng ngành; 

các dự án đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện đúng tiến độ và phát huy hiệu quả ngay khi 

đưa vào sử dụng…., triển khai thực hiện nhiều biện pháp kinh doanh, tiếp thị khách hàng, tăng 

doanh thu các sản phầm phân bón, gạch Con Voi BIWASE. Năm 2022 qua đi với một số khó 

khăn nhất định, tuy nhiên, với những nỗ lực của mình, Ban Giám đốc Công ty nhìn chung đã 

hoàn thành các chỉ tiêu chính so với Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022. 

4.3. Về công tác quản trị tài chính 

Công tác quản trị tài chính luôn được HĐQT chú trọng. Công tác kiểm toán, kiểm soát chi 

tiêu tài chính trong hoạt động kinh doanh, trong XDCB thường xuyên được tăng cường không 

chỉ ở tại công ty mà còn với các chi nhánh trực thuộc. Việc chi tiêu được công khai minh bạch, 

tiết kiệm, đảm bảo theo qui định của pháp luật và doanh nghiệp niêm yết trên sàn. Mặc dù các 

chỉ số Vnindex thời gian qua luôn sụt giảm, giảm sâu, nhưng nhờ những nỗ lực của HĐQT và 

Ban điều hành mà giá trị cổ phiếu của BIWASE luôn ổn định, đảm bảo vốn hóa thị trường của 

công ty. 

  



BIWASE [BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022] 
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG (BWE) 

 

105 

 

Đào tạo về quản trị công ty: 

Trong năm 2021, Các thành viên HĐQT tham dự Sự kiện Công bố kết quả Khảo sát về thù 

lao, lương và thưởng cho Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành năm 2020 do VIOD 

tổ chức ngày 21/01/2021. Hội thải trực tuyến về doanh nghiệp kiên cường vượt qua đại dịch. 

- Tham dự các buổi tập huấn, hội thảo trực tuyến do Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM tổ 

chức 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT, BGĐ 

Thành viên HĐQT được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác sẽ được cân đối từ 

trong các chỉ tiêu được trích theo quy định và nghị quyết đại hội. Chi tiết tại phần thuyết minh 

Báo cáo tài chính năm 2022 (trang 56) đã được kiểm toán của BIWASE đã được công bố thông 

tin và đăng tải trên website của công ty: www.biwase.com.vn 

         Các giao dịch đối với các bên có liên quan đến người nội bộ công ty:  

Được chi tiết tại mục V.4.1, V.4.2 của báo cáo quản trị năm 2022 đã được công bố thông 

tin và đăng tải trên website của công ty www.biwase.com.vn 

4.4. Kế hoạch quản trị và định hướng phát triển năm 2023 

Năm 2023 được nhận định sẽ có nhiều khó khăn hơn đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, 

với kinh nghiệm lãnh đạo và quyết tâm cao, HĐQT sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò quản trị trong 

năm 2023, tiếp tục nỗ lực để hoàn thành trọng trách mà các cổ đông đã tín nhiệm giao cho, đó là 

đảm bảo cho BIWASE luôn phát triển về quy mô và bền vững về tài chính. HĐQT sẽ tiếp tục đề 

ra các mục tiêu, chiến lược mới, có những chiến thuật phù hợp với tình hình thực tế, phấn đấu 

hoàn thành hoặc vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch đầu 

tư, phát triển, đảm bảo việc cung cấp nước sạch tại các tỉnh mà BIWASE tham gia đầu tư như: 

Đồng Nai, Bình Phước, Cần Thơ, Long An; đảm bảo cấp nước an toàn, môi trường trong sạch, 

an toàn cho nhà đầu tư, đảm bảo mức thất thoát nước được giữ vững hoặc thấp hơn hiện tại. Một 

số giải pháp cần tập trung chỉ đạo thực hiện như sau: 

1. Về quản trị doanh nghiệp 

- Nâng cao trách nhiệm của HĐQT, kiểm soát việc phân công; 

- Nâng cao chất lượng điều hành; 

- Làm tốt công tác công bố thông tin theo yêu cầu; 

- Giám sát tốt quản trị nội bộ; 

- Đào tào, tuyển chọn cán bộ có chất lượng để giao việc ở các công ty liên kết. 

2. Về sản xuất kinh doanh năm 2023 

- Giữ vững và phát triển mạnh thương hiệu BIWASE trên địa bàn Bình Dương; 

- Nâng cao hiệu quả kinh doanh ở các công ty liên kết. 

- Chỉ đạo Ban điều hành đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ 

tiêu chính như sau: 
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 Doanh thu: 3.970 tỷ đồng (gồm doanh thu nội bộ) 

 Lợi nhuận sau thuế: ≥ 720 tỷ đồng.  

 Cổ tức: ≥ 14% vốn điều lệ. 

 Thất thoát giảm toàn công ty: ≤ 5% 

 Nước thương phẩm: ≥ 186.000.000 m3 

 Lượng rác các loại tiếp nhận và xử lý: tăng ≥% như năm 2022 

 Lượng nước thải thu gom, xử lý: tăng ≥ % như năm 2022 

 Khách hàng cấp nước: tăng đạt ≥ 26.000 đấu nối 

Đối với lĩnh vực cấp nước  

- Đầu tư tuyến ống đưa nước về vùng sâu vùng xa đang phát triển; 

- Tổ chức triển khai đầu tư mở rộng, nâng công suất các nhà máy nước, đảm bảo cấp đủ nước 

trong mọi tình huống trong chiến lược ngắn hạn cũng như dài hạn; 

- Tiếp tục hoàn thiện và trình duyệt phương án giá nước sạch; 

- Đảm bảo dịch vụ cấp nước an toàn; thái độ phục vụ khách hàng thân thiện và có hình thức 

linh hoạt trong kinh doanh để thích ứng với tình hình hiện tại. 

Đối với lĩnh vực rác thải  

- Nghiên cứu đầu tư mở rộng thị trường ở những nơi có tính chiến lược. 

- Hoàn thành đưa dự án xử lý rác giai đoạn 4 có phát điện vào sử dụng; 

- Nghiên cứu các giải pháp xử lý rác ngày càng sâu hơn, hiện đại hơn; 

- Mở rộng tăng công suất xử lý rác thải, đầu tư về điện tái tạo từ lò đốt rác. Quyết tâm trong 

năm 2023 đưa vào sử dụng ló đốt rác phát điện CS 5MW; 

- Tiếp tục nghiên cứu tìm giải pháp đầu ra cho sản phẩm tái chế, nhất là phân bón Con Voi 

Bình Dương, góp phần hỗ trợ nông dân sản xuất nông sản hữu cơ theo chủ trương của chính 

phủ: Nông Sản Sạch. Sản phẩm đầu vào phải có hiệu quả, bảo đảm cân đối nguồn thu-chi 

và có tích lũy. 

Đối với lĩnh vực nước thải  

- Tiếp tục triển khai, tăng cường công tác đấu nối khách hàng đối với nước thải.  

- Tiếp tục hoàn thiện và trình duyệt phương án đơn giá dịch vụ thoát nước thải sinh hoạt.  

- Tăng cường công tác quản lý tài sản, duy tu để hoạt động hiệu quả, góp phần bảo vệ môi 

trường nước. 

3. Về tài chính 

Nhằm đảm bảo nguồn tài chính phục vụ nhu cầu sản xuất, phát triển trong tương lai của 

BIWASE và nhu cầu đầu tư nâng công suất tại các công ty con, công ty liên kết, công ty cấp 

nước mà BIWASE tham gia góp vốn, HĐQT đang chuẩn bị phương án tăng vốn điều lệ hoặc 

huy động vốn bằng các hình thức khác phù hợp với quy định hiện hành, dự kiến thực hiện 

trong năm 2023. 

  



BIWASE [BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022] 
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC – MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG (BWE) 

 

107 

 

4. Về thương hiệu BIWASE 

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phục vụ để khách hàng luôn đạt sự hài lòng về 

chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính an toàn, chất lượng của sản phẩm cung cấp, đảm bảo vấn 

đề môi trường để thương hiệu BIWASE luôn là niềm tự hào về năng lực kinh nghiệm hạ 

tầng kỹ thuật của tỉnh Bình Dương, để Bình Dương mạnh dạn mời gọi, thu hút đầu tư nhiều 

hơn nữa. 

- Đảm bảo việc chi tiêu được công khai minh bạch, tiết kiệm, đảm bảo theo qui định của pháp 

luật và doanh nghiệp niêm yết trên sàn. Các báo cáo tài chính đảm bảo được lập theo chuẩn 

quốc tế IFRS để đáp ứng yêu cầu của các nhà tài trợ vốn như JICA, ADB, WB, DEG…, 

nâng cao uy tín và thương hiệu BIWASE cả trong và ngoài nước. 

5. Về chất lượng nguồn nhân lực 

- Tiếp tục đào tạo cho thành viên HĐQT mới (nếu có), Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo của 

Công ty theo các chương trình đào tạo của VIOD hay các đơn vị đào tạo khác để hoàn thiện 

kiến thức quản trị, kiến thức chuyên môn như các nước tiên tiến và theo chuẩn quốc tế; 

- Tăng cường công tác nhân sự, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng hiệu quả kinh 

doanh và lực lượng kế thừa; 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ trong SXKD và dịch vụ bán hàng, dịch vụ khách hàng để 

tăng hiệu quả kinh doanh; 

6. Về công tác chống thất thoát nước, quản lý kỹ thuật vật tư, thiết kế mạng lưới 

- Tiếp tục nâng cao kiến thức công tác chống thất thoát nước bằng các giải pháp, công nghệ 

tiên tiến; 

- Duy trì tỷ lệ thất thoát nước ở mức hiện tại hoặc thấp hơn; 

- Quản lý tốt chất lượng vật tư đưa vào sử dụng và quản lý thiết kế, thi công chặt chẽ để 

không phát sinh thất thoát thêm; 

- Chú ý công tác bảo trì và triển khai thêm đồng hồ điện từ, đo đọc từ xa; 

7. Về công tác quản lý tài sản 

- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý tài sản, nhất là tài sản chìm dưới đất, tổ chức quản lý 

tài sản thuộc hệ thống thu gom xử lý nước thải và mạng lưới cấp nước; 

- Quản lý vật tư, thông tin khách hàng có khoa học hơn, chất lượng cao hơn. 

8. Về tổ chức bộ máy 

- Kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành; nâng cao năng lực lãnh đạo và chuyên môn cho cán 

bộ lãnh đạo thông qua việc bồi dưỡng, khóa đào tạo tại công ty và ngoài công ty; 

- Chú trọng công tác bồi dưỡng nhân sự, đào tạo, huấn luyện, nâng cao tay nghề cho CB 

CNV Công ty; nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho CB CNV; 

- Chuẩn bị đội ngũ kế thừa có năng lực để có thể đảm nhận công việc khi cần thiết, đảm bảo 

hoạt động của công ty được ổn định xuyên suốt. 

9. Về triển khai thực hiện các dự án 

- Tiếp tục theo dõi, tổ chức triển khai thực hiện hồ sơ pháp lý cho dự án Xa lộ Nước Long 

Thành-tỉnh Đồng Nai; 

- Đầu tư vốn để phục vụ nhu cầu phát triển tại các công ty BIWASE đầu tư ở Đồng Nai, 

Long An….; 

- Thực hiện dự án cấp nước cho các KCN Becamex- VSIP; 
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- Đưa nước về hỗ trợ các vùng nông thôn nơi mà chất lượng nước chưa đạt chuẩn của Bộ Y 

Tế; 

- Tiếp tục đầu tư ống trục, ống dẫn ở những nơi hệ thống cấp chưa phủ kín khi có cải tạo 

đường; 

- Thực hiện đúng/vượt tiến độ các dự án Công ty làm Chủ đầu tư; 

- Có chiến lược huy động các nguồn vốn phù hợp như: vốn ODA ít điều kiện của ADB 

(không qua bảo lãnh của Chính phủ), ngân hàng Thế Giới (WB), Cơ quan hợp tác Quốc tế 

Nhật Bản (JICA), tổ chức tài chính DEG của Đức, Quỹ Đầu tư-Phát triển, Quỹ Bảo vệ Môi 

trường, các ngân hàng có lãi suất cho vay thấp và trong CBCNV, cổ đông hiện hữu của 

Công ty để thực hiện các dự án sản suất kinh doanh về cấp nước, rác thải và đầu tư tài chính. 

10. Công tác M&A 

- Hoàn thiện các hồ sơ pháp lý để thanh toán và chuyển chủ sở hữu các công ty mua lại của 

DNP Water ở Long An, Quảng Bình; 

- Nếu có cơ hội tốt, ở lĩnh vực cấp nước và rác thải tại những nơi có tiềm năng hiệu quả, 

trong phạm vi nguồn vốn công ty có được, công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào ngành nghề cốt 

lõi. 

* Các tiểu ban phụ trách công tác tham mưu cho HĐQT quản trị doanh nghiệp. 

+ Tiểu Ban công bố thông tin. 

Tiểu Ban công bố thông tin hoạt động đúng trách nhiệm, kịp thời công bố 

thông tin theo đúng quy định của Luật chứng khoán.  

+ Tiểu ban quản lý rủi ro. 

Tổ quản lý rủi ro cũng đã xây dựng quy chế, kịch bản về các rủi ro để tham 

mưu ban điều hành thực hiện tốt chức năng quản lý của mình. Tham mưu, 

cảnh báo cho lãnh đạo các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong quá trình hoạt 

động, đầu tư cũng như đánh giá, nhận xét về những dự án đầu tư mới. 

+ Tiểu Ban đầu tư phát triển. 

Hoạch định chiến lược phát triển, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược 

kinh doanh và đề xuất thay đổi về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. 

+ Tiểu Ban tài chính 

Tham mưu cho HĐQT trong việc tìm kiếm nguồn tái chính phù hợp, quản 

lý tài chính của doanh nghiệp sao cho hiệu quả. 

+ Tiểu ban nhân sự.  

Tham mưu cho Hội đồng thành viên về quy mô và cơ cấu Hội đồng thành 

viên, Tổng Giám đốc… phù hợp với quy mô hoạt động và chiến lược phát 

triển của doanh nghiệp; 

- Tham mưu cho Hội đồng thành viên xử lý các vấn đề về nhân sự phát sinh 

liên quan đến các thủ tục bầu, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức 

danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc (Giám 

đốc) theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức. 
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- Nghiên cứu, tham mưu quy chế tuyển chọn nhân sự, đào tạo và các chính 

sách đãi ngộ khác đối với người điều hành, cán bộ, nhân viên của tổ chức. 

 + Tiểu ban lương thưởng.  

Soạn thảo, tham mưu, đề xuất cho hội đồng quản trị trong việc xây dựng, 

thực hiện chính sách tiền lương, thưởng và các lợi ích khác tại doanh nghiệp 

+ Tiểu Ban kiểm toán nội bộ. 

Tiểu ban kiểm toán nội bộ trong kỳ cũng đã thực hiện một số nghiệp vụ như 

kiểm tra tình hình hoạt động, tình hình thu chi, … của các chi nhánh trực 

thuộc công ty.  

+ Tiểu Ban quan hệ nhà đầu tư, chứng khoán và cổ đông 

Tiểu Ban quan hệ nhà đầu tư IR- nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những 

thông tin chính xác về doanh nghiệp. Điều này giúp các nhà đầu tư tư nhân 

và tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt về việc có nên đầu tư vào doanh 

nghiệp. 

Chứng khoán và cổ đông: Hỗ trợ cho các cổ đông có nhu cầu khi giao dịch 

chứng khoán, Tổ chức buổi gặp gỡ tiếp xúc doanh nghiệp với các cổ đông, 

các nhà đầu tư, phản hồi các thông tin cho các cổ đông.  

+ Tiểu Ban Pháp chế 

Ban pháp chế doanh nghiệp đã triển khai hoạt động theo quy chế tổ chức 

và hoạt động pháp chế của doanh nghiệp đã được ban hành. Chức năng 

kiểm tra, rà soát sự phù hợp tính pháp lý của doanh nghiệp. 

* Đánh giá hoạt động của TV HĐQT độc lập: 

HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản 

trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng niêm yết. Các cuộc họp của HĐQT 

đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và     Quy chế nội bộ 

về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh 

giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp       đem lại lợi ích cao nhất cho 

Công ty. 

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ 

và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các 

cuộc họp định kỳ.  

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc 

đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp. 

Về cơ cấu tổ chức 

Trong năm 2022, HĐQT có tất cả 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Toàn   

bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp và tích cực vào các hoạt động 

hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công  

ty chuẩn mực. 
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Về cơ chế vận hành hoạt động 

 Năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực   hiện 

với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định 

của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh 

giá đầy đủ và cẩn trọng. 

 Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh 

nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt 

chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành. 

 Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở 

khoa học và phản biện giữa HĐQT và BĐH. 
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Về kết quả công tác quản trị và giám sát 

-        Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế 

hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra. 

-        HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ 

và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực 

tế. 

-        HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát 

BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ 

quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông. 

-      Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BĐH thường xuyên tham dự các cuộc họp 

định kỳ và bất thường của BĐH. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân 

tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm 

lợi ích của Công ty. 

-      Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối 

với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ 

quản trị Công ty. 

-      HĐQT và BĐH cùng phối hợp chặt chẽ để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất 

kinh doanh đề ra trong năm 2022Kết luận: 

-      HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám 

sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo 

sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở 

tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. 

-      Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH, 

HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong 

sản xuất kinh doanh năm 2022. 

-      Nhìn chung, năm 2022 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh Covid-19 nhưng 

với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một   các trung thực, 

cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giảm sát, chỉ đạo 

BĐH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết  HĐQT và hoàn thành kết quả năm 

vượt bậc, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ  đông. 
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V. BAN KỂM SOÁT & BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 

5.1 Báo cáo của Ban kiểm soát. 

5.2 Báo cáo tài chính năm 2022. 

5.3 Báo cáo tài chính được kiểm toán. 
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V. BAN KỂM SOÁT & BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 

5.1.  Báo cáo của Ban kiểm soát 

5.1.1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 

Stt Thành viên Chức vụ Ngày bắt 

đầu/không còn là 

thành viên BKS 

 

Trình độ 

chuyên môn 

1 Bà Dương Anh Thư Trưởng ban Trúng cử từ  

22/09/2016 

Cử nhân Kinh 

tế 

2 Ông Nguyễn Đức Bảo Thành viên Trúng cử từ  

20/03/2018 

Thạc sĩ TC-KT 

3 Bà Tăng Tố Vân Thành viên Trúng cử từ  

31/03/2022 

Cử nhân Kinh 

tế 

5.1.2.  Cuộc họp của BKS: 

Stt 

 
Thành viên BKS 

Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Đã tham gia 

và có chứng 

nhận đào tạo 

nghiệp vụ 

1 Bà Dương Anh Thư 3/3 100% 100% 
x 

2 Ông Nguyễn Đức Bảo 3/3 100% 100% 
x 

3 Bà Tăng Tố Vân 3/3 100% 100% 
x 

 

5.1.3.  Hoạt động của Ban kiểm soát đã thực hiện năm 2022: 

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực 

hiện theo Điều lệ hoạt động của Công ty, các quy chế hoạt động của doanh nghiệp, các Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT công ty ban hành. 

- Thực hiện công tác kiểm tra pháp lý doanh nghiệp phù hợp với điều lệ hoạt động, các quy 

chế đã được công ty ban hành cũng như các quy định của pháp luật. 

- Kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ pháp lý giúp HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các chi nhánh 

thực hiện hiệu quả công việc và đúng quy định cũng như nỗ lực thực hiện đạt được các chỉ 

tiêu được giao năm 2022. 

- Kiểm tra tính pháp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác tổ chức kế 

toán, Kiểm tra các số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh, các báo cáo tài chính quý, 1/2 và 

năm 2022 của Công ty để đảm bảo sự phù hợp trong công tác kế toán, quản trị tài chính doanh 
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nghiệp cũng như các giao dịch đối với các bên có liên quan đến người nội bộ công ty. 

- Theo dõi việc tổng hợp, cân đối nguồn vốn đầu tư trung, dài hạn của BIWASE để ban điều 

hành thuận tiện trong quản lý dòng tiền và tài chính doanh nghệp, vốn điều lệ hiện tại của 

doanh nghiệp đạt 1.929,2 tỷ đồng. 

- Thực hiện tổ chức các buổi gặp gỡ giữa doanh nghiệp và các nhà đầu tư, các cổ đông trong 

năm cũng như giải đáp ý kiến của các cổ đông, các nhà đầu tư quan tâm đến BIWASE.  

- Tham gia công tác quản lý rủi ro về hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, chính 

sách và tài chính công ty để có thể cảnh báo rủi ro giúp Ban điều hành giảm thiểu rủi ro và 

hoạt động hiệu quả cao hơn. 

- Thực hiện công bố thông tin theo quy định phù hợp với yêu cầu đối với công ty đại chúng 

với quy mô lớn. 

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT và các công việc khác. 

5.1.4. Nội dung & kết quả các cuộc họp BKS: 

Phân công Thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ quy định 

tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

Phối hợp kiểm toán nội bộ, thực hiện kiểm tra, kiểm soát công tác sử dụng nguyên vật 

liệu phục vụ sản xuất, vật tư sử dụng, công tác quản lý, sử dụng tiền mặt, tài sản tại các chi 

nhánh được hiệu quả, đúng mục đích. Thực hiện công tác kiểm toán năng lượng, công tác 

quản lý các khoản nợ phải thu, phải trả và các hoạt động khác của các chi nhánh trực thuộc 

công ty, các công ty con. 

Kiểm tra, kiểm soát trình tự, pháp lý và hiệu quả thực hiện công tác đầu tư phát triển, 

mở rộng sản xuất, kinh doanh của công ty.  

Phân công thực hiện Báo cáo đánh giá rủi ro cho HđQT trong đầu tư một số dự án đầu 

tư mới. 

Giám sát, thực hiện công tác pháp lý, công bố thông tin phù hợp với hình thức của công 

ty đại chúng quy mô lớn. 

Giám sát HĐQT, Ban điều hành thực hiện công tác quản trị công ty cũng như việc thực 

hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

5.1.5. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 

Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác sẽ được 

cân đối từ trong các chỉ tiêu được trích theo quy định và nghị quyết đại hội. Chi tiết tại 

phần thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022 (trang 56 ) đã được kiểm toán của 

BIWASE đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của công ty: 

www.biwase.com.vn. 
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5.1.6.  Các giao dịch đối với các bên có liên quan đến người nội bộ công ty:  

Được chi tiết tại mục V.4.1, V.4.2 của báo cáo quản trị năm 2022 đã được công bố thông 

tin và đăng tải trên website của công ty: www.biwase.com.vn 

5.1.7 Đánh giá Công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp: 

* Công tác quản trị của Hội đồng quản trị. 

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy chế hoạt động của 

HĐQT. Tất cả các phiên họp được tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty. Nội dung 

họp và nghị quyết tại các phiên họp đều là những vấn đề thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của 

HĐQT. 

Giữa các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị, khi cần giải quyết các vấn đề cấp bách 

thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị tổ chức họp bổ 

sung và có thông tin và có sự tham dự đầy đủ của đại diện Ban Kiểm soát. 

* Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc. 

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của 

HĐQT. Chủ động lập kế hoạch, quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công 

nhiệm vụ kịp thời, hợp lý và hiệu quả trong Ban Giám đốc để chỉ đạo, điều hành sản xuất 

kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và chế độ chính sách cho người lao 

động. Mặc dù sau đại dịch tình hình sản xuất kinh doanh gặp không ít khó khăn nhưng Ban 

điều hành Công ty vẫn đảm bảo mức tăng trưởng thu nhập của người lao động, tạo động lực 

làm việc, cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty. 

Với nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên, sự đoàn kết trong tập thể Ban Tổng Giám đốc 

và chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn trong và sau thời 

gian bị ảnh hưởng đại dịch COVID để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD theo Nghị quyết 

của HĐQT. 

* Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Giám đốc điều hành 

và Cổ đông.  

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp 

chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. 

Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tham dự, đóng 

góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý điều hành Công ty. 

Các nghị quyết của HĐQT, ban hành đều có sự thống nhất cao, cung cấp đầy đủ kịp 

thời cho Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành. 

Các ý kiến của các cổ đông, các nhà đầu tư khi có yêu cầu đều được ban điều hành, ban 

kiểm soát giải đáp đầy đủ, kịp thời và thỏa đáng. 
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Đánh giá BKS đối với kết quả hoạt động năm 2022 

* Bảng tổng hợp khối lượng nước tiêu thụ năm 2022 theo mục đích sử dụng so với năm 2021: 

Stt 

 
Mục đích sử 

dụng 

Sản lượng tiêu thụ 
Tăng So với năm 2021 

+/- (m3) % 

NĂM 2022 

(m3) 

Chiếm tỷ 

lệ (%) 

NĂM 2021 

(m3) 

Chiếm tỷ 

lệ (%) 

  

1 Sinh hoạt 84.611.440 47% 77.822.600 44% 6.788.840 8,7% 

2 Sản xuất 91.271.625 50% 91.161.832 53% 109.793 0,1% 

3 Khác 

(KD, HCSN,…) 

5.362.706 3% 5.107.492 3% 255.214 

 

5,0% 

Tổng cộng 181.245.771 100% 174.091.924 100% 7.153.847 4,1% 

Do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 với thời gian giãn cách xã hội kéo 

dài (từ tháng 6  10/2021) trong năm 2022 và đến nay tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, hầu hết các ngành sản xuất công nghiệp, lĩnh vực 

kinh tế đều chịu tác động tiêu cực, các doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, thậm chí nhiều 

doanh nghiệp lâm vào tình trạng phải giải thể do không có đơn hàng, giá nguyên nhiên vật 

liệu đầu vào, chi phí vận chuyển,… tăng cao đã làm ảnh hưởng đến sản lượng nước tiêu 

thụ đối với mục đích sản xuất của công ty chỉ đạt tăng trưởng nhẹ. Tuy nhiên, với nỗ lực 

tăng cường đầu tư phát triển đấu nối khách hàng nên trong năm 2022 sản lượng nước sinh 

hoạt tăng trưởng đạt trên 8,7%. 

*Doanh thu thuần (không gồm nội bộ), Lợi nhuận gộp, Lợi nhuận sau thuế tại các lĩnh vực hoạt động 

chính của công ty thực hiện năm 2022 so với năm 2021 như sau:    

ST

T 

Lĩnh vực 

hoạt động 

chính 

Doanh thu thuần 

(Tỷ đồng) 

 Lợi nhuận gộp 

(Tỷ đồng) 

Lợi nhuận sau thuế 

(Tỷ đồng) % 

LNST/

DT Năm 

2021 

Năm 

2022  

 

Tốc độ 

tăng (%) 

Chiếm  

tỷ lệ 

(%) 

Năm 

2021 

Năm 

2022  

 

Tốc độ 

tăng 

(%) 

Chiếm  

tỷ lệ 

(%) 

Năm 

2021 

Năm 

2022  

 

Tốc độ 

tăng 

(%) 

Chiếm  

tỷ lệ 

(%) 

1 Cấp nước 1.970 2.159 110% 60% 1.072 1.135 106% 83% 503 582 116% 85% 27% 

2 
Xử lý chất 

thải 
675 707 105% 20% 131 113 86% 8% 52 13 25% 2% 2% 

3 Xử lý nước thải 51 151 296% 4% 6 39 650% 3% -6 18 300% 3% 12% 

4 
Hoạt động 

khác 
498 555 111% 16% 96 83 86% 6% 160 68 43% 10% 12% 

Tổng cộng 3.194 3.572 112% 100% 1.306 1.370 105% 100% 737 681 92% 100% 19% 
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Nhận xét: 

Kết quả Tổng doanh thu năm 2022: 3.725 tỷ đồng, doanh thu thuần (theo báo cáo 

BCTC riêng) thực hiện năm 2022 đạt 3.572 tỷ đồng, tổng lợi nhuận gộp 1.370 tỷ đồng và 

lợi nhuận sau thuế 681 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực cấp nước chiếm đa số với doanh thu 

chiếm 60%, lợi nhuận gộp chiếm 83% và lợi nhuận sau thuế chiếm 85%, tỷ lệ LNST/doanh 

thu đạt 27% và là lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng tốt nhất. Nguyên nhân lĩnh vực cấp nước 

hoạt động có hiệu quả cao vì là lĩnh vực hoạt động chính của BIWASE, công ty chú trọng 

đầu tư mở rộng nâng công suất cấp nước kịp thời, tăng cường phát triển nhanh khách hàng 

sử dụng nước, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước và giảm tỷ lệ thất thoát nước đến mức tối 

đa có thể với tỷ lệ thất thoát nước năm 2022 đạt 5%. 

Tại lĩnh vực Xử lý chất thải, tốc độ tăng trưởng doanh thu khá đạt 105%, lĩnh vực 

khác (gồm nước đóng chai, văn phòng phẩm, phân bón, mua bán vật tư, …) tăng trưởng so 

với năm 2021 đạt 111%, tuy nhiên do chi phí giá vốn hàng bán cũng tăng cao (các chi phí 

nguyên nhiên vật liệu, vận chuyển, nhân công… tăng cao do ảnh hưởng sau Covid) đã làm 

giá vốn hàng bán tăng mạnh và lợi nhuận gộp bị giảm sút, chỉ bằng 86% so với năm 2021, 

lợi nhuận sau thuế năm 2022 của hai mảng này cũng giảm đáng kể so với năm 2021. 

Riêng đối với lĩnh vực xử lý nước thải, năm 2022 tăng trưởng doanh thu đạt gần 300  

%, do năm 2022 có ghi nhận khoản doanh thu còn tồn lại chưa được ghi nhận của ½ năm 

2021 nên một số chỉ tiêu thực hiện có liên quan năm 2022 có sự tăng trưởng đột biến so 

với năm 2021 (thực tế loại trừ yếu tố này thì năm 2022 chỉ đạt tăng trưởng 111%). 

Bảng tổng hợp một số chỉ số hoạt động của BIWASE năm 2022: 

STT CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH ĐVT 

Thời điểm 
So với năm 

trước (+/-) 31/12/2021 31/12/2022 

I Chỉ số về khả năng sinh lời     

1 - Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu ROS Lần 0,23 0,19 -0,04 

2 - Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu ROE Lần 0,19 0,16 -0.04 

3 - Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản ROA Lần 0,08 0,07 -0,01 

II Chỉ số về năng lực hoạt động     

10 - Doanh thu thuần / Tổng tài sản Lần 0,36 0,37 0,01 

11 - Thu nhập trên cổ phần (EPS) 
Đồng/

cp 
3.819 3.533 -286 

12 - Chỉ số P/E Lần 11,23 12,74 1,50 

13 - Lợi nhuận biên từ hoạt động kinh doanh Lần 0,22 0,18 -0,04 
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Nhận xét: 

+ Tỷ suất lợi sau thuế trên doanh thu (ROS) năm 2022 đạt 19%. Giảm 4% so với 

năm 2021 (23%) và Tỷ lệ này rất cao so với tỷ suất lợi nhuận nhà nước quy định khi xây 

dựng phương án giá nước là 5%. 

+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2022: 16%, giảm 4% so với năm 

2021 (19%) và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) năm 2022: 7%, giảm  1% so với 

năm 2021 (8%). 

Như vậy, các chỉ số ROS, ROE, ROA đạt được năm 2022 tuy có giảm so với năm 2021 nhưng 

trước tình hình chung của toàn thị trường cộng với sự bất ổn của thị trường chứng khoán và thị trường 

ngoại hối thì nhìn chung hiệu quả hoạt động công ty theo đánh giá đạt khá cao so với các doanh nghiệp 

hoạt động cùng ngành cũng như một số ngành khác.  

Các chỉ số tài chính BIWASE năm 2022 

  Bảng tổng hợp một số chỉ số tài chính của BIWASE năm 2022:         ĐVT: Lần 

STT CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 

Thời điểm So với  

Năm trước 

(+/-) 
31/12/2021 31/12/2022 

I Chỉ số khả năng thanh toán      

1 - Hệ số thanh toán hiện hành 1,34 1,38 0,04 

2 - Hệ số thanh toán nhanh 0,99 1,04 0,05 

3 - Hệ số thanh toán tiền mặt 0,22 0,13 -0,09 

II Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

4 - Hệ số nợ / Tổng tài sản 0,57 0,55 -0,02 

5 - Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu 1,34 1,24 -0,10 

6 - Hệ số Vốn CSH / Tổng tài sản 0,43 0,45 0,02 

7 - Hệ số nợ phải trả / EBIIDA 3,44 3,71 0,27 
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Nhận xét: 

+ Nhìn chung, một số chỉ số về khả năng thanh toán nợ của BIWASE năm 2022 

khá cao và tăng tốt hơn so với năm 2021 cho thấy việc đảm bảo đủ khả năng thanh toán 

các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. 

+ Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn: của công ty năm 2022 cơ bản cũng đạt tốt hơn, giảm 

nợ hơn so với năm 2021 và nằm trong giới hạn cho phép chung cũng như đáp ứng cơ 

bản các cam kết tại các thỏa thuận vay vốn của ADB, JICA và DEG. 

 

5.2. Báo cáo tài chính năm 2022 

BẢNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 

 (tóm tắt theo BCTC riêng) 

Mã 

số 
CHỈ TIÊU 

Năm 2021 Năm 2022 
Mức 

tăng/giảm 

Tỷ lệ  

tăng/giảm 

 (Tỷ VND)  (Tỷ VND) (+/-) (%) 

1 
Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
3.210,84 3.572,10 361,26 11% 

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 16,42   -16,42   

10 
Doanh thu thuần về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
3.194,42 3.572,10 377,68 12% 

11 Giá vốn hàng bán 1.887,72 2.201,62 313,90 17% 

20 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ 
1.306,70 1.370,48 63,78 5% 

21 Doanh thu hoạt động tài chính 109,92 110,59 0,67 1% 

22 Chi phí tài chính 96,817 235,42 138,60 143% 

23 - Trong đó: Chi phí lãi vay 154,65 169,74 15,08 10% 

25 Chi phí bán hàng 324,57 320,16 -4,41 -1% 

26 Chi phí quản lý doanh nghiệp 138,856 174,112 35,26 25% 

30 
 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh 
856,38 751,38 -105,00 -12% 

31 Thu nhập khác 43,68 42,369 -1,31 -3% 
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32 Chi phí khác 62,859 27,605 -35,25 -56% 

40 Lợi nhuận khác -19,179 14,764 33,94 -177% 

50 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 837,20 766,14 -71,05 -8% 

51 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hiện hành 
100,41 84,52 -15,88 -16% 

60 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp 
736,79 681,62 -55,17 -7% 

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2022  

(tóm tắt theo BCTC riêng) 

Mã 

số 
CHỈ TIÊU 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Mức 

tăng/giảm 

Tỷ lệ  

tăng/giảm 

(Tỷ VND) (Tỷ VND) (+/-) (%) 

100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 2.611,40 2.686,32 74,92 3% 

110 Tiền và các khoản tương đương tiền 432,26 250,52 -181,73 -42% 

120 Đầu tư tài chính ngắn hạn 595,50 847,84 252,34 42% 

130 Các khoản phải thu ngắn hạn 911,49 927,67 16,18 2% 

140 Hàng tồn kho 642,16 650,84 8,67 1% 

150 Tài sản ngắn hạn khác 29,99 9,45 -20,54 -68% 

200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 6.265,81 7.066,47 800,67 13% 

210 I. Các khoản phải thu dài hạn 964,65 952,06 -12,58 -1% 

220 II. Tài sản cố định 3.159,18 3.525,19 366,01 12% 

221 Tài sản cố định hữu hình 3.053,29 3.420,75 367,46 12% 

227 Tài sản cố định vô hình 105,89 104,44 -1,45 -1% 

240 III. Tài sản dở dang dài hạn 1.136,84 1.028,90 -107,94 -9% 

242 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.136,84 1.028,90 -107,94 -9% 

250 IV. Đầu tư tài chính dài hạn 948,23 1.377,63 429,40 45% 
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260 V. Tài sản dài hạn khác 56,91 182,69 125,78 221% 

270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 8.877,21 9.752,79 875,58 10% 

300 C. NỢ PHẢI TRẢ 5.086,97 5.406,18 319,21 6% 

310 Nợ ngắn hạn 1.953,18 1.951,17 -2,01 0% 

330 Nợ dài hạn 3.133,79 3.455,01 321,23 10% 

400 D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 3.790,24 4.346,61 556,37 15% 

410 I. Vốn chủ sở hữu 3.790,24 4.346,61 556,37 15% 

411 Vốn góp của chủ sở hữu 1.929,20 1.929,20 0,00 0% 

412 Thặng dư vốn cổ phần 621,34 621,34 0,00 0% 

418 Quỹ đầu tư phát triển 624,54 882,41 257,88 41% 

421 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 517,35 815,84 298,49 58% 

422 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 97,82 97,82 0,00 0% 

430 
II. Nguồn kinh phí và các quỹ 

khác 
        

440 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 8.877,21 9.752,79 875,58 10% 
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