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SƠ LƯỢC VỀ BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI
Báo cáo giám sát Môi trường Xã hội (GMX) cung cấp thông tin cập nhật định kỳ 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 năm 2020 đến tháng 03 năm 2021.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỰ ÁN
Hoạt động xây dựng trong giai đoạn này bao gồm các hạng mục san lấp mặt bằng, xây
dựng kè biển, đóng cọc, đào móng và đổ bê tông. Bên cạnh đó, các hoạt động xây dựng
ngoài khơi tiếp tục với các hạng mục nạo vét, đóng cọc, đúc bê tông cho các trụ cầu.

GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
Không khí

Tất cả kết quả quan trắc TSP, CO, NO2, SO2, PM10 cho thấy các thông số này đều nằm
trong giới hạn theo quy định.

Tiếng ồn và độ rung

Tiếng ồn và độ rung phần lớn thỏa mãn các chỉ tiêu theo luật Việt Nam và hướng dẫn IFC
trong thời gian diễn ra các hoạt động xây dựng.

Nước thải

Nước thải từ khu vực văn phòng và lán trại công nhân được xét nghiệm thường xuyên.
Phần lớn các chỉ số đều nằm trong giới hạn cho phép trong luật Việt Nam. Dựa trên kết
quả xét nghiệm, bất kỳ chỉ số nào vượt mức cho phép đều sẽ được phân tích để tìm ra
nguồn gốc nguyên nhân và xử lý. Chất lượng nước thải luôn được xác nhận tuân theo
tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Đất

AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
Dự án đã đạt được 03 triệu giờ lao động an toàn vào tháng 03 năm 2021. Thành tích này
một lần nữa khẳng định nỗ lực của Dự án trong việc duy trì và liên tục cải thiện môi
trường và biện pháp bảo đảm an toàn tại công trường.
Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn ra tại Việt Nam và các quốc gia khác. Cùng với nỗ lực
của xã hội trong phòng chống dịch bệnh, Dự án tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các biện
pháp phòng chống dịch và tuân thủ theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như
Bộ Y tế để giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh ở khu vực dự án.

Hotline: +84(0)90 621 2025

Tương tự như việc quan trắc trước đó, các mẫu đất đã được kiểm tra tại 03 vị trí. Kết quả
xét nghiệm cho thấy các chỉ tiêu xét nghiệm đều nằm trong giới hạn quy định của Việt
Nam.

Nước ngầm

Mẫu nước ngầm đã được lấy tại 03 vị trí và kết quả cho thấy đa số các chỉ tiêu phân tích
đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy định.

Nước biển

Mẫu nước biển được lấy thí nghiệm tại 02 vị trí và đa số các chỉ tiêu phân tích đều nằm
trong giới hạn cho phép theo quy định của Việt Nam về chất lượng nước biển.
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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. Chương
trình này hỗ trợ các hộ gia đình trong quá trình chuyển đổi nghề nghiệp sau quá trình thu hồi đất.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

22 thành viên từ các hộ thu hồi
đất tốt nghiệp khóa đào tạo
nghiệp vụ Buồng phòng và nhận
chứng chỉ từ Trung tâm Đào tạo
nghề Yasaka Saigon Nha Trang.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

35 học viên là ngư
dân địa phương
hoàn thành Khóa
đào tạo Thuyền
trưởng tàu cá
Hạng II do Đại học
Nha Trang giảng
dạy và cấp chứng
chỉ.

Các hoạt động từ thiện đa dạng nhằm đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng địa phương tại xã Ninh Phước.
Chương trình Quỹ học bổng Ánh
đèn Vân Phong chính thức ra mắt và
trao học bổng cho 60 em học sinh
thuộc các hộ thu hồi đất có hoàn
cảnh khó khăn trong năm học 20202021. Chương trình cũng dành cho
học sinh có thành tích học tập xuất
sắc từ các trường của xã Ninh
Phước, Ninh Thọ và Ninh Diêm.
Tết Trung thu 2020 – 600 em học
sinh của trường Tiểu học Ninh
Phước cùng vui đón Trung thu với
các hoạt động vui chơi và nhận quà
từ VPCL.
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VPCL hỗ trợ thành lập Câu lạc bộ bóng đá Thanh thiếu niên tại xã Ninh Phước. Khoảng 80 trẻ em nam và
nữ là thành viên và được tham luyện tập tại câu lạc bộ.
Nhân dịp Tết Nguyên đán 2021, VPCL tổ chức chương trình
trao quà và gói bánh Tét với học sinh cấp 2 Hàm Nghi. 386
hộ gia đình khó khăn của xã Ninh Phước, Ninh Thọ và Ninh
Vân được hỗ trợ quà Tết. Và khoảng 700 bánh Tét được
trao cho khách mời, giáo viên và học sinh của trường.

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.

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CỘNG ĐỒNG

VPCL tiếp tục hỗ trợ
Trạm Y tế xã Ninh
Phước khẩu trang y tế
và các thiết bị khác
trong công tác phòng
chống dịch COVID-19.

