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1 Ngày 9/1
Chuyên đề  hướng dẫn  "Sổ tay thi công ống nhánh 

ĐH nước KH", thi công các loại ống cấp nước 

      CB/Công nhân thi công ống nhánh, xây lắp - CNCN TDM

2 Ngày 22/1
Chuyên đề:  "Bổ sung cách chụp hình đưa vào phần 

mềm ghi chỉ số đồng hồ nước KH" 
   Tổ trưởng, tổ viên ghi đọc số đồng hồ các chi nhánh cấp nước

3 Ngày 19/2 
Tập huấn thi công cách hàn nối ống HDPE  chất 

lượng
  NV thi công, sửa chữa các chi nhánh cấp nước 

4 Ngày 7-8 và 12//4
Chuyên đề:  "QL tài nguyên nước và biến đổi khí  

hậu" 

 DD Lãnh đạo cty, CB p.KH, CTT&DVKH, P.QLCL nước, ĐD 

BGĐ, TP thí nghiệm các chi nhánh cấp thoát nước trực thuộc.

5 Ngày 22/4 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.

6 Ngày 12/5
Chuyên đề:  "Đồng hồ nước & giải pháp đọc từ xa - 

radio" 
CB kỹ thuật các chi nhánh cấp thoát nước, CN p.KH vật tư cty

7 Ngày 19 và  27/5 Chuyên đề:  "Kế hoạch kinh doanh" 

. Lãnh đạo cty Biwase

. Giám đốc, KT các chi nhánh cấp thoát nước, TP Khoạch, KT, 

NV kế toán, Lãnh đạo các cty liên kết 

8 Ngày 18/7 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

9 Ngày 26/7 Chuyên đề:  "Khóa bồi dưỡng kiến thức về quản lý . Ban lãnh đạo cty, CB quản lý, CB tiềm năng 

10 Ngày 1-2/8 Chuyên đề QL:  "An toàn, môi trường và xã hội"  Ban ATMTXH công ty và CNCN - KLH

11 Ngày 3-4-5/8 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
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12 Ngày 4- 5/8 Chuyên đề:  "Vận hành và xử lý An toàn Clo" Cán bộ /NV ca sản xuất các Chi nhánh trực thuộc

13 Ngày 4-5/8 
Chuyên đề:  "Đào tạo hướng dẫn xây dựng và nhận 

biết HT ISO” 14.001 và 45.001 

 Chi nhánh CN-KLH, CN.Dĩ An, Nước thải TDM, Thuận An, 

Dĩ An và các CN còn lại chưa XD

14 Ngày 8/8 Chuyên đề:  "Nội dung – Bình đẵng giới trong cty"  Ban ATMTXH công ty 

15 Ngày 16 - 23/8
Chuyên đề:  "Vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý 

nước thải”
CB/NV các chi nhánh xử lý Nước thải

16 Ngày 24 - 25/8
Chuyên đề:  "An toàn – vệ sinh công nghiệp" – nhóm 

3

CB/NV/CN các Chi nhánh (NT, CT) làm việc trong MT nghiệm 

ngặt vế An toàn

17 Ngày 30/8 Chuyên đề:  "Công tác Y tế - sơ cấp cứu nội bộ "  Cán bộ/NV các Chi nhánh trực thuộc

18 Ngày 28/10
Chuyên đề:  "huấn luyện vận hành, xử lý sự cố hóa 

chất”
NV/CN thuộc - Nhóm 6 các CN Nước thải 

19 Ngày 4/11 Chuyên đề:  "Tập huấn ATVSV” Các thành viên ban ATVSV Chi nhánh trực thuộc Cty 

20 Ngày 12-27/12 Chuyên đề:  "huấn luyện vận hành, bảo trì MLNT” NV/CN vận hành, bảo trì MLNT các CN Nước thải


