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GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG  

Không khí 

TSP, CO, NO2, SO2, PM10 được giám sát tại tám (08) vị trí. Kết quả cho thấy các chỉ số đều nằm 

trong giới hạn cho phép của các quy định liên quan. 

Tiếng ồn và độ rung 

Các chỉ số theo dõi ban ngày khi hoạt động xây dựng diễn ra đều nằm trong giới hạn cho phép 

theo quy định của Việt Nam và IFC dành cho khu vực thương mại và công nghiệp. 

Nước thải 

Công trường dự án vẫn chưa xả nước thải do giai đoạn này hoạt động chủ yếu là san lấp mặt bằng. 

Về nước thải sinh hoạt, các chỉ số đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy định liên quan.  

Đất 

Mẫu đất được lấy từ ba (03) vị trí và phân tích trên 16 chỉ số. Kết quả cho thấy các chỉ số từ ba 

(03) vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy định liên quan. 

Nước ngầm 

Mẫu nước ngầm được lấy từ hai (02) vị trí, và phân tích trên 16 chỉ số. Kết quả cho thấy các chỉ số 

từ hai (02) vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy định liên quan. 

Quản lý chất thải 

Chất thải rắn sinh hoạt từ dự án là 452kg và chất thải độc hại là 37kg. Tất cả các loại chất thải đều 

được thu gom, lưu giữ và dán nhãn phù hợp, sau đó được đưa đi xử lý bởi một công ty xử lý rác 

thải được cấp phép. 

AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP 

Tổng số giờ lao động từ khi bắt đầu xây dựng cho đến ngày 29.03.2020 là 635.410 giờ. 

Không có tai nạn nào được ghi nhận. Tổng cộng 676 nhân viên được tập huấn. Tổng thầu 

đã tổ chức tám (08) cuộc họp để thảo luận các vấn đề về Quản lý công trường, An toàn 

giao thông, và 10 Quy tắc An toàn Vàng của Doosan cùng các chủ đề khác.  

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 

Lễ động thổ được tổ chức vào ngày 06.10.2019 

Tại công trường chính, hoạt động san lấp mặt bằng vẫn tiếp tục. Tại bãi thải xỉ, hoạt động 

thu dọn thực bì đã hoàn thành và bắt đầu san lấp mặt bằng.  
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Báo cáo giám sát Môi trường Xã hội (GMX) cung cấp thông tin cập nhật định kỳ của về quản lý môi trường và xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế của Dự 

án Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1. Dưới đây là thông tin cập nhật trong giai đoạn từ tháng 10.2019 đến tháng 03.2020. 

Đường dây nóng: +84(0)90 621 2025 



 

 

 

 

    

 

Đường dây nóng: +84(0)90 621 2025 
 

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG 

Trao đổi thông tin hằng tháng giữa VPCL và Tổng 

thầu: Danh sách lao động tìm việc từ các hộ gia 

đình bị thu hồi đất được cập nhật hằng tháng và 

gửi cho Tổng thầu để phục vụ cho nhu cầu tuyển 

dụng.  

 

 

LOCAL RECRUITMENT PROGRAM 

Monthly exchanges of recruitment needs 

between VPCL and EPC: The list of local 

competency for employment is updated monthly 

and submitted to EPC contractors for their 

consideration for potential hiring.   

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI SINH KẾ 

Chương trình đào tạo nghề cho thành viên của các hộ gia đình bị thu hồi đất phục vụ cho 
dự án. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ các hộ gia đình này trong quá trình chuyển đổi 
nghề nghiệp sau khi bị thu hồi đất. 

 
 Vocational training programs for members of displaced households by land acquisition 
for the Project. The program is to provide support for displaced HHs in making the shift to 
other occupations after the land acquisition. 

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CỘNG ĐỒNG 

Hai (02) buổi nói chuyện vận động tuyên truyền y tế cộng đồng đã được tổ chức với sự tham dự 
của 300 công nhân tại công trường để nâng cao nhận thức về phòng chống HIV/AIDS và Phương 
pháp điều trị Methadone cho các trường hợp nghiện ma túy. 

 

COMMUNITY HEALTH AND SAFETY 

Public health campaign talks were organized for approximately 300 workers at the construction 
site to raise awareness on HIV/AIDS prevention and Methadone treatment for drug addiction. 
Condoms and on-site blood tests were also provided free of charge. 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG 

Các hoạt động từ thiện đa dạng nhằm đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng địa 
phương xã Ninh Phước. 
 

COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM 

A variety of charity-based activities were conducted to contribute to the development 
of the local community of Ninh Phuoc Commune. 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (tiếp theo) 

Tết Nguyên đán: Tặng quà cho 112 hộ nghèo và cận nghèo và 84 đối tượng bảo trợ xã hội, và tặng sữa cho 
Trạm Y tế xã để phát cho trẻ em đến tiêm vắc xin. Trao tặng 2.344 quyển vở cho trường Tiểu học Ninh 
Phước và nhân viên của VPCL tham gia cùng thầy cô và các em học sinh của trường làm bánh Tét đón Tết 
cổ truyền dân tộc.  

Trao tặng tám (08) dãy ghế và hai (02) quạt công 

nghiệp cho khu vực chờ của Trạm Y tế xã Ninh 

Phước. 

14 học viên hoàn thành các khóa học về dịch vụ Nhà hàng - khách sạn tại Trung tâm dạy 
nghề Yasaka Saigon Nha Trang. 

10 học viên hoàn thành các khóa học hàn và điện công nghiệp tại Trường Đào tạo nghề 
Vạn Ninh. 

Trao 375 phần quà cho các em học 
sinh mẫu giáo của xã Ninh Phước 
nhân dịp Lễ Trung thu.  

Trao tặng năm (05) Hệ thống lọc 
nước RO cho các trường học của 
xã Ninh Phước. 
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