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1

Tổng Công suất (hiện có)

m³/ngđ

500.000

2

Sản lượng nước tiêu thụ

m³

3

Đầu nối cấp nước

5

CÙNG KỲ

% CÙNG KỲ

79.747.116

73.776.311

8,09%

Khách hàng

13.426

14.219

Tổng doanh thu

Tỷ-VNĐ

1.456,30

1.170,50

124,42%

6

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ-VNĐ

251,90

204,30

123,30%

7

Nộp ngân sách nhà nước

Tỷ-VNĐ

88,80

79,60

111,60%

LẦN THỨ 2 LIÊN TIẾP
FORBES VIỆT NAM BÌNH CHỌN
BIWASE “TOP 50 DOANH NGHIỆP
NIÊM YẾT TỐT NHẤT VIỆT NAM”

BÌNH DƯƠNG CÓ NHÀ MÁY
CHẾ BIẾN RÁC THẢI SINH HOẠT
THÀNH PHÂN COMPOST
LỚN NHẤT VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ X
NHIỆM KỲ 2020 – 2025
THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ GIẢI PHÁP BỀN VỮNG CHO CÂY
TRỒNG THÍCH ỨNG VỚI
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ HẠN MẶN

CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

 Ngày 01/6/2020, Forbes Việt Nam đã công bố kết quả bình chọn “50 Công ty niêm yết tốt nhất
Việt Nam năm 2020”. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Công ty BIWASE – mã chứng khoán BWE vinh dự
được xếp hạng là công ty có nền tảng vững vàng trong nhóm ngành cung cấp tiện ích trong nhóm “50
Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam”.
Kết quả bình chọn cũng cho thấy: BIWASE không chỉ có kết quả kinh doanh tốt trong năm 2019 mà
còn được kỳ vọng có sức bật trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đối diện với nhiều thử thách. Các công ty
được chấm điểm theo các tiêu chí: tỉ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỉ lệ sinh lời ROE, ROC
và tăng trưởng EPS giai đoạn 2015 - 2019. Phần tính toán định lượng theo phương pháp của Forbes được
sự hỗ trợ của công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC). Đồng thời, Forbes Việt Nam cũng xem xét độc lập
mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp: thương hiệu, chất lượng quản trị doanh nghiệp, nguồn gốc
lợi nhuận trong quá khứ và triển vọng phát triển bền vững.

 Ngày 11-6, theo đề nghị của Tỉnh Ủy – UBND tỉnh Bến Tre nhằm hỗ trợ nông dân khôi phục sản
xuất sau thiên tai, hạn mặn, Công ty BIWASE là doanh nghiệp duy nhất được mời tham gia cùng với Hội
Nông Dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre; Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Miền
Nam... hội thảo “Giải pháp khắc phục thiệt hại cho cây trồng trước, trong và sau hạn mặn năm 2020”. Do
trước đó có nhiều nông dân ở Bến Tre sử dụng phân bón hữu cơ Con Voi Bình Dương kết hợp mô hình
Nông nghiệp Hữu Cơ mà vườn cây vẫn phát triển xanh tốt, cho trái chất lượng đạt 90%, dù đang trong
thời điểm hạn mặn lên cao (17‰). Hội thảo đã xác định: “Để cây trồng thích ứng bền vững với diễn biến
thời tiết cực đoan và hạn mặn sẽ tiếp tục diễn ra thì sản xuất hữu cơ là xu hướng tất yếu”!

Nông dân tiêu biểu đến dự kín cả hội trường
nghe kỹ sư Hồ Văn Xuyên giới thiệu kỹ thuật
sản xuất nông nghiệp hữu cơ và phân bón Con
Voi Bình Dương

Ông Huỳnh Ngọc Tam - Phó Bí thư thường trực
Tỉnh ủy Bến Tre phát biểu kết luận hội thảo

Đánh giá cao nội dung và kết quả hội thảo, ông Trần Ngọc Tam, Phó
Bí thư thường trực Tỉnh Ủy Bến Tre kết luận: “Để việc hỗ trợ nông dân
mang lại hiệu quả thiết thực Tỉnh Ủy – UBND tỉnh Bến Tre sẽ có văn bản
chính thức kiến nghị Chính Phủ, các bộ ngành sớm có chính sách miễn
giảm thuế cho một số loại phân bón phục vụ chương trình Nông nghiệp
Hữu cơ nhằm giảm giá thành; Có gói cho vay hỗ trợ, miễn giảm thuế cho
doanh nghiệp sản xuất phân bón để doanh nghiệp có điều kiện hỗ trợ nông
dân; Nông dân được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để chủ động phương án
sản xuất, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu...”.

Ông Huỳnh Văn Bò (Tư Bò), tổ 2,
ấp Bình An, xã Hoàng Nghĩa
huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre sử
dụng phân bón hữu cơ Con Voi
Bình Dương đạt hiệu quả cao.

Ngày 14/5, BIWASE đã đưa vào hoạt động Nhà máy phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt thành phân
bón hữu cơ (phân compost) nhãn hiệu Con Voi Bình Dương, công suất 840 tấn/ngày. Đây là nhà máy thứ
3 do đội ngũ kỹ sư BIWASE thiết kế, chế tạo sau 2 nhà máy đầu tiên do Chính phủ Phần Lan tài trợ. Nâng
tổng công suất sản xuất phân bón lên 1.680 tấn/ngày; tỷ lệ rác tái chế đạt trên 70%. Các chuyên gia về xử
lý chất thải nhận xét: Đây là nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ từ rác thải sinh hoạt đạt tỷ lệ tái chế cao
nhất, công suất nhà máy lớn nhất Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á hiện nay.
Phân bón hữu cơ Con Voi Bình Dương, sản phẩm của BIWASE đã được Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn cấp Chứng nhận lưu hành toàn quốc.
Lần đầu tiên trong lịch sử ngành xử lý chất thải, môi trường đã ghi nhận một doanh nghiệp trong nước
thiết kế, sản xuất “trọn bộ” Nhà máy phân bón Compost từ rác thải sinh hoạt thương hiệu BIWASE.
Những công trình và kết quả vượt bậc đó đã đưa Công ty BIWASE lên vị trí hàng đầu cả nước về
công nghệ, hiệu quả xử lý tái chế rác thải, sản xuất ra nhiều sản phẩm hữu ích theo hướng sản xuất tuần
hoàn như: vật liệu xây dựng, điện, phân bón... Từ đó giá thành và hiệu quả xử lý chất thải - bảo vệ môi
trường tại tỉnh Bình Dương đạt mức tối ưu.
HOẠT ĐỘNG KHÁC
Từ cuối tháng 3/2020, BIWASE đã tổ chức nhiều chuyến sà lan vận chuyển nước sạch từ TP.Thủ
Dầu Một, Bình Dương về tỉnh Bến Tre hỗ trợ người dân đang gồng mình trước nắng hạn kéo dài và nước
nhiễm mặn lấn sâu ra toàn tỉnh. Độ mặn lúc cao điểm lên đến 17‰ tại thành phố Bến Tre. Người dân Bến
Tre rất vui mừng, biết ơn Công ty BIWASE đã mang nguồn nước sạch, mát lành về giải khát, giải mặn
kịp thời.

Nhân viên BIWASE hỗ trợ người dân Bến Tre
chở nước về nhà



Ghi nhận công lao và thành tích xuất sắc trong
khắc phục hạn mặn, UBND Tỉnh Bến Tre đã tặng
Bằng khen cho Ban Lãnh đạo công ty BIWASE.

Ngày 23/05, Ban chấp hành Đảng bộ công ty BIWASE đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần
thứ X - nhiệm kỳ 2020-2025. Có 120 đại biểu, đại diện cho 208 đảng viên/1.110 CBCNV từ 13 chi bộ về
dự.
Giai đoạn 2015 – 2019 Đảng bộ đã lãnh đạo
toàn diện các mặt hoạt động, hiệu quả sản xuất
kinh doanh tăng trưởng ổn định. Doanh thu tăng
hơn 200% đồng thời phát triển thêm nhiều lĩnh
vực dịch vụ mới. Doanh thu năm 2015 là 1.288
tỷ đồng đến năm 2019 là 2.631 tỷ đồng.

Đời sống CBCNV được cải thiện đáng kể, thu nhập năm sau tăng cao hơn năm trước. Công ty cũng đã
đóng góp tích cực cho công tác an sinh - xã hội với mức bình quân 1,45 tỷ đồng/ năm
Chiều 21-6, tại sân bóng đá Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa (Hoa viên nghĩa trang
Bình Dương) đã diễn ra 2 trận bóng giao hữu giữa 2 đơn vị: công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình
Dương Biwase và công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai Dowaco. Ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch Hội
đồng quản trị Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương phát biểu: Giao lưu bóng đá giữa 2 đơn
vị trong ngành là điều kiện để cán bộ, công nhân viên cùng tìm hiểu, giao lưu học tập kinh nghiệm và
cũng để tạo mối liên kết, hợp tác cùng phát triển trong ngành nước”.

Trận giao lưu giữa 2 đội bóng
Biwase và Dowaco

Ông Nguyễn Văn Thiền – CT HĐQT Biwase
đến thăm và tặng quà các cháu thiếu nhi ở
Trung tâm Bảo trợ XH tỉnh Bình Dương

 Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6) Công đoàn và đoàn thanh niên Biwase đã tổ chức
chuyến thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương. Đoàn đã
trao tặng nhiều phần quà gồm: xe tập đi, đồ chơi, sữa, bánh với tổng trị giá 10 triệu đồng. Đây là cơ sở
nuôi dạy trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh thường xuyên được công ty BIWASE quan tâm giúp đỡ.

PHƯƠNG HƯỚNG QUÝ 3/2020
Tiếp tục thúc đẩy thực hiện các công việc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong quý 3 để hoàn thành
kế hoạch nghị quyết năm 2020 đã đề ra tại đại hội cổ đông năm 2020, cụ thể như:
- Tổ chức, quản lý thực hiện các dự án đầu tư để sớm hoàn thành đưa công trình đưa vào sử dụng bảo
đảm cung cấp nước cho hộ dân, đặc biệt tại các khu vực Uyên Hưng, Chơn Thành, Bàu Bàng. Và đưa
nhà máy đốt rác 200 tấn/ngày có phát điện vào vận hành.
- Đẩy nhanh triển khai chương trình thu tiền nước qua hệ thống thu hộ, nhờ thu cũng như công tác ghi
thu online.
- Tăng cường đầu tư mở rộng mạng lưới ống phân phối, tăng cường công tác đấu nối khách hàng, tăng
sản lượng cung cấp nước sạch.
- Tiếp tục mở 04 lớp huấn luyện tay nghề bậc cao cho CBCNV về vận hành, bảo trì hệ thống cấp thoát
nước. Hoàn chỉnh các công nghệ xử lý rác, chuyển giao công nghệ thiết bị xử lý rác.
- Mở rộng được thị trường phân bón Con Voi Bình Dương, đưa phân bón hữu cơ đến người nông dân
sản xuất.
- Phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Dương triển khai chương trình phân loại rác
tại nguồn.
- Tăng cường công tác đấu nối nước thải, góp phần bảo vệ môi trường.
- Tiếp tục phối hợp với các địa phương lập danh sách các hộ khó khăn để giảm tiền nước.
Thông tin cập nhật tại website: www.biwase.com.vn

