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TT 
NGÀY 

 Đ.TẠO HUẤN LUYỆN 
NỘI DUNG ĐÀO TẠO 

THÀNH PHẦN THAM DỰ 

 ĐÀO TẠO/ HUẤN LUYỆN 

I LĨNH VỰC CẤP NƯỚC SẠCH 

01 26 - 27/02/2020 
Tập huấn chuyên đề: "Tự động hóa và quản lý năng lượng"  

(Cùng các công ty cấp nước các tỉnh phía Nam tham dự và học tại Bình Dương 

- NV tổ điện công ty  

- NV phụ trách điện các CN.  

02 Từ ngày 28/2 và 2/3/2020 Chuyên đề:  “Đọc số đồng hồ đồng thời xuất HĐ thu tiền nước” 
- NV thu tiền và đọc số đồng hồ nước, CN KLH, 

T.Uyên 

03 Ngày  24/3/2020 Chuyên đề:  “Đọc số đồng hồ đồng thời xuất HĐ thu tiền nước” 
- CB quản lý chuyên về phần mềm đọc số - thu 

tiền nước đồng thời các chi nhánh cấp nước. 

04 Từ tháng 3  
Chuyên đề: ứng dụng phần mềm “Google Earth” trong QLML – CN – khu vực 

cho các chi nhánh cấp nước  
- NV phụ trách QLML các Chi nhánh CN 

05 Ngày  24/4/2020 
Chuyên đề: “Đọc số thu tiền nước đồng thời và phát dữ liệu HĐ thu tiền nước lên 

điểm thu hộ” 

- Đại diện Lãnh đạo, kế toán, trưởng phòng KD 

các chi nhánh cấp nước 

- Phòng CTT&DVKH, bộ phận HĐ, CNTT cty. 

06 Ngày  24/4/2020 Chuyên đề: “Đồng hồ thông minh (Israet) và giải pháp đọc số từ xa” 

- Đại diện Lãnh đạo, trưởng phòng KD, NV 

CNTT, CTT các chi nhánh cấp nước 

- Phòng CTT&DVKH, CNTT cty. 

07 Ngày  23/7/2020 Chuyên đề: “Giải pháp an toàn trong quá trình sử dụng Clo” 

- Đại diện Lãnh đạo, trưởng BP thí nghiệm các 

chi nhánh cấp nước. 

- GD.TTQL CL nước. 

08 Ngày  12-14/11/2020 
Chuyên đề: “Quản lý mạng lưới/Bảo trì bảo dưỡng mạng lưới và các thiết bị trên 

mạng/kiểm soát thất thoát” 

TP và NV CTT, TT và NV quản lý mạng lưới cấp 

nước KV. 

09 Ngày  25/11/2020 Chuyên đề: “Quản lý mạng GIS” 
CB phụ trách chính và NV quản lý mạng GIS cấp 

thoát nước các chi nhánh 
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II LĨNH VỰC THOÁT NƯỚC - XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 

10 22 - 23/10/2020 Chuyên đề: “Đầu tư, quản lý vận hành nhà máy nước thải” 
Đại diện Lãnh đạo, quản lý, cán bộ chuyên môn 

các Cty thoát nước, BQLDA các tỉnh thành. 

11 02 - 04/12/2020 
Chuyên đề: “Vận hành/Bảo trì bảo dưỡng mạng lưới và các thiết bị trên mạng 

lưới thoát nước” 

TP và NV CTT, TT và NV quản lý mạng lưới cấp 

nước KV. 

III LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN 

12 18/01/2020 Tập huấn chuyên đề:  Công tác "Quản trị nhân sự " khoa học và hiệu quả  

- Ban TGĐ cty, TV.HĐQT 

- BGĐ và các TP của chi nhánh 

- GĐ các TT, các TP C.môn cty 

- BGĐ các cty CP CPH, TDM 

13 05/7/2020 Chuyên đề: “Nhiệm vụ QLM 2019 và 6 tháng 2020” 

- Đại diện Lãnh đạo, tổ trưởng và các NV QLM 

các chi nhánh cấp nước, thoát nước 

- Phòng CTT&DVKH, QLTS TTĐT cty. 

14 20/3/2020 Đào tạo chuyên đề: ATLD/VSLĐ -  nhóm I 
- BGĐ, CB phụ trách nhân sự, phụ trách ATLĐ, 

CB kỹ thuật công trình các chi nhánh. 

15 Tháng 10+11/2020 Chuyên đề: “ATLĐ/VSLĐ” CBCNV công ty 

16 

 
31/10/2020 Huấn luyện công tác PCCC CBCNV các Chi nhánh  

IV LĨNH VỰC HỢP TÁC ĐÀO TẠO 

17 11-12/6/2020 
Đào tạo chuyên đề: " Quản lý tài chính cá nhân/Trò chơi tiết kiệm"  (Savings 

Game)  
 QL+KT các C.nhánh, T/P các phòng ban cty 

18 T12/2020 Hướng dẫn đánh giá nội bộ các hệ thống ISO  

Ban ISO Cty  

Ban ISO các CN 

Chuyên gia đánh giá kiểm soát chứng nhận 

19 T12/2020 
Tuyển sinh Lớp liên thông: “CĐ lên Đại học CTN - Hệ vừa làm vừa học” tại 

Bình Dương 

CBCNV công ty Biwase và CNCNV công ty CP 

Cấp Nước Đồng Nai 


