
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NỘI DUNG CHỦ ĐỀ ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

LĨNH VỰC CẤP NƯỚC SẠCH 

1 1

Tập huấn chương trình quản lý mạng GIS

- Củng cố kỹ năng sử dụng Excel và cập nhật dữ liệu vào 

hệ thống GIS 

- Quy ước lại các tài sản ngành nước để phù hợp dữ liệu 

Arcgis 10.2

Số lượng: >30 người 

- NV phụ trách mạng GIS  các CN

- Phòng QLTS Công ty 

2 2

Tập huấn phần mềm "Google Earth" quản lý mạng 

- Cập nhật tuyến ống, phụ kiện trên toàn mạng lưới 

- Quản lý tài sản,vận hành, tổng hợp đánh,tu bổ sửa chữa

Số lượng: >100 người 

- NV QLM các CN

- Phòng QLTS Công ty 

3 3

Chuyên đề về quản lý mạng lưới Cấp - Thoát nước

- Nhiệm vụ của NV QLM cấp thoát nước 

- Mối quan hệ với KH của QLM

Số lượng: >70 người 

- NV QLM cấp-  thoát nước các CN

- Phòng CTT&DVKH Cty

- Phòng QLTS công ty 

4 4

Chuyên đề về chương trình đọc số đồng hồ nước + in 

hóa đơn

- Cách đọc số và in hóa đơn tiền nước 

- Quản lý dữ liệu và truyền dữ liệu đọc về trung tâm

Số lượng: >70 người 

- NV đọc số và thu tiền nước các CN

- Phòng CTT&DVKH Cty

5 5

Tập huấn phần mềm quản lý mạng, QLTS trên Desktop 

- Cài đặt phần mền trên các máy chủ và máy tính cá nhân

- Ứng dụng và cập nhật các dữ liệu vào máy tính để quản 

lý theo hệ thống toàn công ty

Số lượng: >70 người 

- NV phụ trách mạng GIS  các CN

- Phòng QLTS Công ty 

6 6

Tập huấn chuyên đề:

- Kiến thức về Nước

- Dây chuyền công nghệ  trong xử lý nước cấp.

- Xử lý nước cấp và hóa chất thường sử dụng 

Số lượng: 43 người 

- Đại diện Ban TGĐ cty

- ĐD BGĐ, NV phòng thí nghiệm các CN

- TTQLCL nước

LĨNH VỰC HỢP TÁC ĐÀO TẠO 

7 1
Ứng dụng thí điểm lắp đồng hồ nước truyền dữ liệu, đọc 

chỉ số nước từ xa và đánh giá kết quả 

Chọn tiếp CN Cấp nước/

Phòng chống thất thoát 

8 2

Hóa đơn điện tử, thanh toán tiền nước qua ngân hàng 

-  Hướng dẫn sửa chữa khắc phục lỗi 

- Tổ chức seminar

Số lượng: 50 người 

NV Phòng hóa đơn 

NV thu tiền nước 

9 3

Giải pháp thông minh 

- Cho công tác quản lý mạng lưới và chống thất thoát 

nước, với việc quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị 

Số lượng: 50 người 

NV QLM và Chống thất thoát 

10 4

Chuyên đề : Báo cáo phát triển bền vững 

- Trong công tác quản trị doanh nghiệp theo xu hướng của 

thế giới. 

Số lượng: 40 người 

CB/NV chuyên môn của cty 

LĨNH VỰC THU GOM XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

11 1

 Chuyên đề: vận hành xử lý chất thải rắn, ATLĐ

- Công tác thu gom, vận chuyển, phân loại, bảo quản, lưu 

trữ

- Phương pháp, công nghệ xử lý (rác sinh hoạt, rác công 

nghiệp, xử lý mùi, côn trùng ...) 

- An toàn lao động, VSLĐ, PCCN

Số lượng: 160 người

CBCNV 

Bộ phận kinh doanh, sản xuất và VP 
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12 2
Chuyên đề:  Vận hành Lò đốt và công tác bảo trì bảo 

dưỡng

Số lượng: 40 người

CBCNV 

Bộ phận sản xuất 

13 3
Chuyên đề: cơ khí 

Công tác hà n điện công nghiệp

Số lượng: 25 người

CBCNV 

Bộ phận cơ khí, nhà máy

LĨNH VỰC THOÁT NƯỚC - XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

14 1

Quản lý tài sản trong thoát nước và xử lý nước thải

- Cập nhật khai báo các loại tài sản 

- Phân nhóm tài sản và kế hoạch bảo trì bảo dưỡng 

Số lượng: 5 người

Phòng QLTS 

15 2

Công tác ATLĐ, thiết bị hỗ trợ.

- An toàn lao động trong thi công, bảo trì ML thoát nước 

- Các thiết bị hỗ trợ trong quá trình vận hành bảo dưỡng 

ML, NM và khi xử lý sự cố 

Số lượng: 120 người

- NV thi công, bảo trì MLTN tại các CN XLNT

16
3

Vận hành hệ thống thoát nước thải 

Số lượng: 29 người

- NV thi công, bảo trì MLTN tại các CN XLNT

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN
Số lượng: 120 người

- NV thi công, bảo trì MLTN tại các CN XLNT

17 1

Nội quy, quy chế công ty

- Nội quy công ty

- Quy chế công ty 

- Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng (theo ISO 

9001:2015)

Số lượng  400 người

CBCNV và 

Nhân viên mới

18 3

Huấn luyện công tác PCCC, ATLĐ, ATHC, theo quy 

định pháp luật

- Tập huấn công tác PCCC, ATLĐ, VSLĐ

- An toàn trong quản lý, thu gom, vận chuyển, phân loại và 

xử lý chất thải

- Tập huấn diễn tập xử lý sự cố

Số lượng: 1.000 lượt NV

CN thu gom, vận hành xử lý chất thải, cấp nước và xử lý 

nước thải

19 4

Hướng dẫn đánh giá nội bộ các hệ thống ISO 

- Đánh giá nội bộ các hệ thống ISO (2 lần/năm/1 đơn vị)

- Đánh giá kiểm soát và tái cấp GCN 3 năm tiếp theo

Số lượng   30 người

CNCN Dĩ An

CNCN KLH

PX Nước đóng chai 

CN Xử lý chất thải

20 5

Tổ chức thi nâng bậc tay nghề công nhân/

Kiểm tra kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ  

Tập huấn ôn tập theo nhóm nghề và tổ chức thi 

Số lượng  260 người

CBCNV đến hạn 

được xét thi kiểm tra 

21 6

Chương trình “Giáo dục học đường/ truyền thông cộng 

đồng” 

- Chuyên đề nước cấp 

- Chuyên đề xử lý nước thải

- Chuyên đề xử lý chất thải

Số lượng: 900 HS

Học sinh từ khối 6 và khối 10 các trường công lập trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương

22 7
Hướng dẫn sinh viên các trường tham quan, thực tập tại 

các NM thuộc đơn vị 
SV Các trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp 

23 8

Giới thiệu ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật mới, 

sản phẩm mới của các đối tác trong và ngoài nước

- Phối hợp với các đơn vị cung cấp các giải pháp ứng dụng 

KHCN thuộc lĩnh vực cấp thoát nước – môi trường 

CBCNV Chuyên môn 

24 9

Công tác nghiệp vụ:

- Chuyển đổi tên gọi mới của trung tâm theo quy định

- Phòng quản lý đào tạo Sở LĐTBXH Bình Dương

- Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu 

- Các công tác của trung tâm
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