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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 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 04 năm 2021 đến tháng 09 năm 2021.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỰ ÁN

GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Hoạt động thi công tập trung vào các hạng mục lắp đặt cơ khí, cụ thể như băng chuyền
than, Lò hơi, Turbin, cống hộp của hệ thống tuần hoàn nước làm mát, điều chỉnh lắp ống
dẫn nước biển của hệ thống tuần hoàn nước làm mát và khử lưu huỳnh và san lấp mặt
bằng. Bên cạnh đó, một số công tác xây dựng vẫn tiếp diễn như xây dựng tòa nhà điều
khiển trung tâm, nhà xử lý nước thải, nạo vét, các hoạt động đào và đổ bê tông cho khu
vực sân trạm.

Không khí
Toàn bộ dữ liệu quan trắc không khí đều tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam. Giai đoạn này
là mùa khô, do vậy các hoạt động kiểm soát bụi được áp dụng để giảm thiểu ảnh hưởng
từ hoạt động của Dự án, cụ thể như giới hạn tốc độ 10km/h cho các hoạt động vận tải và
tăng cường tần suất tưới nước trên toàn công trường. Nhờ hiệu quả của các biện pháp
giảm bụi mà không có vấn đề ô nhiễm bụi xảy ra trên công trường.

Tiếng ồn và độ rung
Tiếng ồn và độ rung phần lớn thỏa mãn các chỉ tiêu theo quy định Việt Nam và hướng
dẫn IFC trong thời gian diễn ra các hoạt động xây dựng. Tiếng ồn và độ rung đã được
quan trắc ngày đêm và không có dữ liệu nào vượt mức cho phép.

Nước thải

AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
Dự án đã đạt được 08 triệu giờ lao động an toàn vào tháng 09 năm 2021. Thành tích này
một lần nữa khẳng định nỗ lực hết mình của Dự án trong việc duy trì và liên tục cải thiện
các biện pháp môi trường và an toàn trên công trường, dù trong giai đoạn cao điểm bùng
phát dịch Covid-19 tại khu vực Dự án.
Giống như các tỉnh khác ở Việt Nam, Khánh Hòa là khu vực nguy cơ lan truyền dịch bệnh
Covid-19 cao. Các biện pháp cách ly và giãn cách xã hội được thực hiện nghiêm ngặt trên
toàn tỉnh, bao gồm cả khu vực Dự án. Bên cạnh tuân thủ các hướng dẫn y tế chung, nhiều
các biện pháp phòng tránh dịch cấp bách đã được đưa ra thực hiện như: “một cung
đường hai điểm đến”, tập trung công nhân ở tại lán trại, tạm dừng việc đối với lao động
địa phường ở tại các khu vực nguy cơ cao, họp và thảo luận trực tuyến, chia nhỏ các
nhóm làm việc, và thường xuyên thực hiện các xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid19 cho toàn bộ lao động tại Dự án.

Hotline: +84(0)90 621 2025

Để đảm bảo chất lượng nước xả thải dưới quy chuẩn cho phép QCVN, các khu lán trại
đều được yêu cầu xử lý nước thải trước khi xả ra ngoài môi trường. Các chỉ tiêu quan
trắc nước thải đều nằm trong giới hạn cho phép của luật Việt Nam.

Đất
Mẫu đất được lấy tại 03 vị trí. Các dữ liệu quan trắc đất đều nằm trong giới hạn cho phép
của QCVN.

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 thỏa mãn trong giới hạn cho phép theo
quy định của Việt Nam về chất lượng nước biển.
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SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CỘNG ĐỒNG
VPCL và các đơn vị tổng thầu của Dự
Án chung tay đẩy lùi Covid-19 thông
qua đóng góp cho Quỹ Vắc-xincủa tỉnh
Khánh Hòa. Bên cạnh đó, VPCL trao
tặng trang thiết bị và vật tư y tế cho
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh
Hòa nhằm hỗ trợ công tác điều trị
bệnh nhân mắc Covid-19. Gói hỗ trợ
gồm máy tạo Oxy, màn hình theo dõi
bệnh nhân, máy thở đa năng, khẩu
trang N95 và kính chống giọt bắn.

Đại diện các cơ quan cấp tỉnh ếp nhận hỗ trợ của VPCL cho công tác phòng
chống Covid-19

VPCL cũng hỗ trợ bằng hiện vật các gói
thiết bị vật tư y tế cho lực lượng tuyến
đầu phòng, chống dịch Covid-19. Các
gói hỗ trợ này đã được bàn giao cho
UBND và Công an thị xã Ninh Hòa,
UBND các xã Ninh Phước và Ninh Thọ.

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CỘNG ĐỒNG

Sau những phản hồi tích cực về hoạt động của Chương trình chăm sóc phụ nữ mang thai và bà mẹ mới sinh
năm 2020, VPCL tiếp tục triển khai Chương trình mùa thứ hai mang tên Chương trình chăm sóc trẻ sơ sinh và
phụ nữ mang thai từ tháng 5 năm 2021. Chương trình được lồng ghép với ngày tiêm vắc xin cho trẻ hằng
tháng. Chương trình đã hỗ trợ sữa và quà cho 26 trẻ sơ sinh và 36 phụ nữ mang thai trong kỳ báo cáo.
Nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân địa
phương trong giai đoạn phong tỏa để
phòng, chống dịch Covid-19, VPCL đã trao
tặng thực phẩm thiết yếu cho 328 hộ gia
đình khó khăn tại xã Ninh Phước và Khu tái
định cư Ninh Thủy của xã Ninh Thọ. VPCL đã
phối hợp với ban ngành đoàn thể các xã để
trao quà trực tiếp đến các hộ gia đình.

Lãnh đạo chính quyền thị xã Ninh Hòa ếp nhận gói hỗ trợ thiết bị, vật tư y
tế từ VPCL

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Các Các hoạt động từ thiện đa dạng nhằm đóng góp cho sự phát triển của các cộng đồng xung quanh (tại xã
Ninh Phước và Ninh Thọ).
Nhằm cổ vũ động viên trẻ em theo
đuổi việc học tập, Quỹ học bổng
Ánh đèn Vân Phong của VPCL đã
trao học bổng cho 25 em học sinh
có hoàn cảnh khó khăn từ bậc mầm
non đến đại học trên địa bàn xã
Ninh Thọ.

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG
VPCL duy trì việc trao đổi thông tin định
kỳ với các đơn vị tổng thầu về nhu cầu
tuyển dụng lao động. Danh sách lao
động tìm việc được cập nhật và gửi cho
các đơn vị tổng thầu để phục vụ nhu
cầu tuyển dụng.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Trong điều kiện khó khăn do đại dịch
Covid-19, VPCL đã nỗ lực để trẻ em tại
địa phương có một Tết Trung thu an
toàn và tràn ngập niềm vui. Công ty đã
tổ chức chương trình trao quà Tết
Trung thu và cuộc thi vẽ tranh cho
1.405 trẻ em với sự tham gia hỗ trợ
của các xã Ninh Phước và Ninh Thọ.

Hotline: +84(0)90 621 2025

VPCL và các đơn vị nhà thầu của
dự án đã triển khai chương trình
sửa chữa, nâng cấp các trường
học và nhà cộng đồng thôn tại xã
Ninh Phước. Khoảng 1.400 học
sinh và 2.000 hộ gia đình tại xã
được hưởng lợi từ chương trình
này.

