COÂNG TY COÅ PHAÀN NÖÔÙC – MOÂI TRÖÔØNG BÌNH DÖÔNG (BIWASE)
BINH DUONG WATER - ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 8 THÁNG NĂM 2021 CỦA BIWASE
(ĐI ĐƯỢC 2/3 THỜI GIAN)
SO VỚI
NỘI DUNG

ĐVT

8 THÁNG
NĂM 2021

1

Tổng Công suất (hiện có)

m³/ngđ

2

Sản lượng nước tiêu thụ

3

Đấu nối cấp nước

4
5

STT

KẾ HOẠCH
NĂM 2021

ĐẠT
%

108%

176.000.000

65%

17.731

100%

28.000

63%

2.180

100%

3.560

61%

CÙNG KỲ
NĂM 2020

ĐẠT %

760.000

660.000

115%

m³

115.089.259

107.041.479

Khách hàng

17.658

Tổng doanh thu

Tỷ-VNĐ

2.183 *

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ-VNĐ

422

(*) Doanh thu chưa ghi nhận 124,5 tỷ đồng từ lĩnh vực rác thải và nước thải do vốn ngân sách chưa giải ngân kịp

BIWASE ĐẠT CÔNG SUẤT GẦN
1 TRIỆU M3/NGÀY ĐÊM

BIWASE GIẢM GIÁ NƯỚC SẠCH 10%,
CHIA SẺ GÁNH NẶNG VỚI KHÁCH HÀNG

Khánh Thành NMN Tân Hiệp mở rộng,
CS tăng thêm 100.000 m3/ngày đêm (tháng 4/2021)
ỦNG HỘ 150.000 BỘ KÍT XÉT NGHIỆM
NHANH COVID-19

THU GOM AN TOÀN 2.500 TẤN RÁC/NGÀY

BIWASE VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
 Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh, BIWASE đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19. Các
chi nhánh trực thuộc công ty có số lượng công nhân đông đều thành lập tổ Phòng chống Covid – 19 tại các chi
nhánh.
 CDC tỉnh Bình Dương đã tổ chức cho nhân viên BIWASE tiêm ngừa
mũi 1 vaccine Covid – 19 với số lượng 2.669 người, đạt tỷ lệ 95,8%, số người
được tiêm mũi 2 là 698 người, đạt tỉ lệ 25,1% lao động trong toàn công ty.
Hàng tuần công ty đều tổ chức Test covid cho toàn thể nhân viên. Tiêm ngừa,
chăm lo nơi ăn chốn ở cho 1.466 cán bộ CNV cơ hữu nhằm bảo toàn lực
lượng, các cơ sở sản xuất thuộc công ty giữ được hoạt động sản xuất ổn định,
xuyên suốt.
 Chẳng những bảo toàn được lực lượng sản xuất, tinh thần trách nhiệm
với cộng đồng trước tình hình dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp tại
tỉnh Bình Dương, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
BIWASE áp dụng phương án
Nam tỉnh Bình Dương về chi viện nguồn lực để phòng, chống dịch bệnh
“3 tại chỗ”khi làm việc tại công ty
Covid -19, đồng thời thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, sẽ chia trong
lúc khó khăn, dịch bệnh, Công ty (BIWASE) cùng các đơn vị trong hệ thống BIWASE đã chung tay, góp sức ủng
hộ các trang thiết bị y tế cho tuyến đầu nhằm đẩy lùi dịch bệnh với tổng số tiền lên đến 25 tỷ 933 triệu đồng.
 Trong thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa sản xuất, các cơ sở sản xuất của công ty đều có trồng
rau xanh, thực phẩm, nuôi cá, heo, bò phục vụ các bữa ăn tươi, nguồn thực phẩm tại chổ này đảm bảo sức khỏe và
nhất là góp phần động viên tinh thần cán bộ CNV ở lại sản xuất.

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
 Ông Trần Chiến Công, Tổng giám đốc Công ty cổ phần
Nước Môi trường Bình Dương vừa ký văn bản công bố công
suất các nhà máy nước trực thuộc Biwase (9 chi nhánh) sau khi
hoàn thiện hệ thống, vận hành ổn định đã đạt công suất
760.000m3/ngày đêm. Công suất xử lý tăng cường đạt 1 triệu
m3/ngày đêm. Công suất nước đủ đáp ứng trong vài năm tới và
để phát huy tối đa công suất của các công trình đã được hoàn
thành, đưa vào sử dụng. Sắp tới Biwase tập trung đầu tư mở rộng
mạng lưới, phát triển đấu nối khách hàng, đáp ứng nhu cầu nước
sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất ngày càng tăng tại địa phương.

NMN Dĩ An 2 – Công suất cho 2 đơn nguyên, mỗi
đơn nguyên 100.000m3/ngày đêm

Chủ động chia sẻ khó khăn với người dân, khách hàng, góp phần bảo đảm
an sinh xã hội do ảnh hưởng dịch Covid-19, Công ty cổ phần Nước Môi
trường Bình Dương đã chủ động gửi văn bản đến lãnh đạo UBND tỉnh cho
phép công ty được giảm giá nước sạch phục vụ sinh hoạt với mức giảm
10% áp dụng cho hộ gia đình và 31,8% áp dụng cho cơ quan hành chính
sự nghiệp, trường học, bệnh viện. Qua điều chỉnh giảm giá, mức giá được
áp dụng cho cả 2 loại hình là 9.000 đồng/m3. Thời gian áp dụng là 2 tháng
cho kỳ hóa đơn tiền nước của tháng 8 và tháng 9/2021. UBND tỉnh đã
chấp thuận đề nghị của Biwase. Tổng số tiền nước công ty sẽ giảm cho
BIWASE trao tặng quà cho gia đình chính
khách hàng đợt này ước khoảng 20 tỷ đồng. Từ trước đến nay Công ty
sách, hỗ trợ khó khăn mùa dịch
Biwase luôn áp dụng chính sách: Miễn phí tiền nước cho gia đình Mẹ
Việt Nam Anh Hùng, gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo...thể hiện lòng biết ơn với những người đã hy sinh,
đóng góp cho quê hương đất nước và chia sẽ khó khăn với hộ nghèo

 Nước uống đóng chai Biwase có mặt tại 6 tỉnh thành Đông
Nam Bộ, TP. HCM. Sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại,
tự động hóa của Mỹ, được khử trùng bằng Ozone và tia cực tím, cuối
cùng được lọc qua hệ thống thẩm thấu ngược R.O đưa ra thành phẩm
với 2 dòng sản phẩm chính là nước uống tinh khiết BIWASE và nước
kiềm ION GOLD với các dung tích đa dạng như 210ml, 250ml,
350ml, 500ml, 1.5L, 5L, 7L, 19L nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng
của khách hàng, đặc biệt là dịch vụ kịp thời, hệ thống phân phối sản
phẩm nước uống đóng chai Biwase và Biwase Ion Gold đã phát triển
được trên 2.000 đại lý, phủ kín 6 tỉnh thành Đông Nam Bộ là TP.Hồ
Dây chuyền chiết rót nước đóng chai hoàn toàn tự
Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Vũng Tàu, Đồng
động của BIWASE
Nai. Đặc biệt giai đoạn dịch bệnh bùng phát kéo dài, nhiều dịch vụ
vận chuyển bị ngưng trệ, với trách nhiệm và nỗ lực không ngừng, Chi nhánh Dịch vụ Đô thị Biwase đã nỗ lực hết
mình, cung cấp đủ nguồn nước uống tinh khiết phục vụ các khu cách ly tập trung, khu điều trị Covid-19, các bệnh
viện dã chiến trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Góp phần bảo đảm sức khỏe người bệnh và công tác hậu cần phòng,
chống dịch.
 Được giao nhiệm vụ thu gom, xử lý chất thải, rác thải
trên địa bàn tỉnh bảo đảm vệ sinh môi trường, Chi nhánh Xử lý
chất thải Biwase đã chủ động xây dựng và thực hiện quy trình
“Thu gom xử lý chất thải không tiếp xúc”. Trước tiên là bảo
đảm sức khỏe, sự an toàn của người lao động, hoạt động an
toàn, liên tục của chi nhánh và làm tốt nhiệm vụ được giao.
Từ đợt bùng phát dịch lần thứ 4 đến nay, lãnh đạo chi nhánh
cùng trên 900 cán bộ công nhân viên đã tự nguyện ở lại nhà
máy làm việc theo nhóm với quy trình “không tiếp xúc”, khử
khuẩn 3 lần/ngày, kết hợp xét nghiệm sàng lọc Covid-19, bảo
Chi nhánh xử lý chất thải của BIWASE bảo đảm thu
đảm chế độ ăn uống, nghỉ ngơi sinh hoạt tại chỗ.
gom an toàn tại các khu cách ly, điều trị Covid-19
Nhờ vậy cho đến nay toàn bộ cán bộ công nhân viên đều được
bảo đảm an toàn, chi nhánh hoạt động liên tục. Mỗi ngày, ngoài nhiệm vụ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa
bàn tỉnh với khoảng 2.500 tấn. Chi nhánh còn làm tốt công tác thu gom, xử lý an toàn trên 110 tấn rác thải y tế chủ
yếu ở các khu cách ly, khu điều trị bệnh nhân Covid-19, các bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh. Góp phần quan
trọng trong công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống dịch.
 Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương vừa phát đi thông báo
kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Mai Hùng Dũng vể việc
hỗ trợ kinh phí mai táng cho bệnh nhân Covid-19 theo điều 14 của
Nghị định 20/2021/NĐ – CP.Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng
Chánh Phú Hòa và Công ty cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công
cộng Bình Dương được giao tiếp nhận, hỏa táng với kinh phí phải
thấp hơn kinh phí các đơn vị mai táng trên địa bàn tỉnh. Các bệnh
viện đa khoa, bệnh viện dã chiến, trung tâm y tế các huyện thị,
thành phố trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp
theo hướng đơn giản, nhanh chóng, thuận lợi để đưa đến Đài Hỏa
Ông Lê Quang Hùng – Thứ trưởng Bộ Xây dựng (thứ 3
táng xử lý ngay. Tuyệt đối không để tồn động tử thi tại Đài Hỏa từ trái qua) kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Đài
Hóa thân hoàn vũ – Nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương
táng quá 20 giờ.

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN XÃ HỘI VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH
 Chung tay đẩy lùi dịch bệnh cùng tỉnh Bình Dương, vào ngày
3/8 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương, Ủy Ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã làm lễ tiếp nhận 150.000
bộ kít xét nghiệm nhanh Covid-19 với tổng trị giá 11 tỷ 250 triệu
đồng do Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase)
tặng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương. Kít
xét nghiệm nhanh GenBody Covid-19 AG do Hàn Quốc sản xuất
với độ chính xác cao.
 Ngày 06/08, Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một là đối tác
Ông Trần Thế Hưng – TGĐ Công ty CP Nước Thủ Dầu Một
trao tặng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19
lớn của Biwase, Công ty cũng đã vận động tham gia tài trợ Ban
tỉnh Bình Dương 150.000 bộ Kít xét nghiệm
Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương 150.000
bộ kít xét nghiệm nhanh GenBody Covid-19 AG với giá trị tương tự. Quà tặng của Công ty Cổ phần Nước - Môi
Trường Bình Dương, Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một rất có ý nghĩa trong lúc này.
 Chiều 27-8, tại H.Vĩnh Cửu, Công ty CP Nước - Môi trường Bình
Dương đã trao tặng địa phương 1 xe ô tô cứu thương phục vụ công tác
và hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân Covid-19. Ông Trần Chiến Công, Tổng
giám đốc Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương cho biết, đây là
chiếc xe thứ 2 công ty trao tặng tỉnh Đồng Nai với mong muốn cùng
với chính quyền và nhân dân tỉnh sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.
Trước đó, ngày 13-8, công ty đã trao tặng Trung tâm y tế H.Trảng Bom
1 chiếc tương tự trị giá 1,2 tỷ đồng để phục vụ cho công tác cứu người,
Ông Trần Chiến Công, Tổng giám đốc Biwase
trao tặng xe cứu thương
hỗ trợ vận chuyển các ca F0, F1 đi điều trị, cách ly.
cho Trung tâm Y Tế huyện Trảng Bom
 Chia sẻ tại lễ trao tặng, Phó chủ tịch UBND H.Vĩnh Cửu Bà
Nguyễn Thị Dung trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ đúng lúc, kịp
thời của công ty. Theo Phó chủ tịch UBND huyện, thời gian qua tình
hình dịch bệnh tại địa phương rất phức tạp, số ca nhiễm bệnh mỗi ngày
ở mức cao. Trong khi đó, trang thiết bị hỗ trợ cấp cứu của Trung tâm
y tế huyện thiếu, cũ, không đáp ứng đủ nhu cầu. Sự quan tâm, chia sẻ
của doanh nghiệp sẽ giúp ngành y tế huyện có điều kiện tốt hơn trong
công tác, nhất là trong giai đoạn chống dịch hiện nay.
Ông Trần Chiến Công, Tổng giám đốc Biwase
trao tặng xe cứu thương
cho Trung tâm Y Tế huyện Vĩnh Cửu

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH
 Kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng trong 8 tháng năm 2021 là một sự cố gắng lớn, tuy chưa đạt như
kỳ vọng và theo nhận định, tình hình phòng chống dịch ở Bình Dương hiện đang rất nỗ lực, khả năng đến
15/09/2021 khống chế được dịch bệnh - Bình Dương sẽ vượt qua đỉnh dịch.
 Với nhận định trên, ngay từ bây giờ công ty đã chuẩn bị các phương án thúc đẩy sản xuất cũng như đầu
tư để bù đắp lại những thiếu hụt của quý 3, tiến về đích với một kết quả tốt nhất.
 Trong thời gian qua, các cấp lãnh đạo của tỉnh Bình Dương phải tập trung toàn diện về nhân lực, vật lực
để chống dịch bệnh một cách quyết liệt nên công tác về tài chính, thu hồi nợ, thanh quyết toán … có phần chậm
trễ từ nguồn ngân sách. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các cơ quan liên quan tập trung thanh toán
thu hồi nợ tốt hơn, doanh thu công ty sẽ tăng.

