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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.
Thông tin cập nhật trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 03 năm 2022.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỰ ÁN
Các hoạt động thi công dự án tập trung chính vào công việc cơ khí, cụ thể như lắp đặt
tại khu vực xử lý nước thải, lắp đặt kết cấu thép của hệ thống băng tải than, Tuabin và
cào hệ thống đánh đống và cao than, lò hơi tổ máy và hệ thống phụ trợ. Một số thiết bị
chính đang lắp đặt gần hoàn tất như máy phát điện, hệ thống đường ống nước làm mát
và khử lưu huỳnh, bồn nước Demin, và nhà bơm nước chữa cháy.
Đồng thời, các hạng mục xây dựng vẫn đang tiếp tục tiến hành tại trạm bơm nước làm
mát, hệ thống lọc bụi tĩnh điện, ống khói, cảng nhập than, bãi xỉ và các toàn nhà trong
khu vực nhà máy chính.

GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
Không khí

Các dữ liệu về quan trắc không khí đều tuân thủ các yêu cầu trong tiêu chuẩn Việt Nam và
hướng dẫn IFC. Do quan trắc trong mùa mưa vì vậy không phát sinh bụi từ các hoạt động
thi công.

Tiếng ồn và độ rung
Thời điểm đo tiếng ồn và độ rung ban ngày và ban đêm đều được tiến hành trong thời gian
hoạt động thi công diễn ra. Các dữ liệu quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của tiêu
chuẩn QCVN và hướng dẫn của IFC.

Nước thải
Trong giai đoạn này có một số khu vực lán trại mới được xây dựng có được lắp đặt hệ thống
xử lý nước thải. Kết quả của nước thải sau xử lý tại các lán trại này đã vượt ngưỡng cho
phép sau khi tiến hành kiểm tra hiệu quả hệ thống xử lý nước thải mới lắp đặt; số nước thải
không đạt yêu cầu này đều đã được thu gom và xử lý bởi đơn vị thứ ba cho tới khi hoàn
thiện hệ thống xử lý đạt yêu cầu. Sau khi hoàn thiện hệ thống, các chỉ tiêu nước thải được
kiểm tra lại và đều thỏa mãn yêu cầu của luật Việt Nam.

Đất

AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP
Dự án đã đạt được 12 triệu giờ lao động an toàn vào tháng 03 năm 2022. Thành tích này một lần nữa
khẳng định nỗ lực hết mình của Dự án trong việc duy trì và liên tục cải thiện môi trường và biện pháp
bảo đảm an toàn tại công trường.
Đây là thời điểm bùng phát mạnh của dịch bệnh Covid-19 tại công trường với số lượng người bị nhiễm
lên mức kỷ lục. Cùng với sự hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương, Dự án duy trì nỗ lực ở mức cao
nhất để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.
Các nhân tố này gây ảnh hưởng đến một số vấn đề của tiến độ của Dự án.

Hotline: +84(0)90 621 2025

Dự án đã lấy mẫu tại 03 vị trí để phân tích chất lượng mẫu đất và kết quả đều nằm trong
giới hạn cho phép của các tiêu chuẩn Việt Nam.

Nước ngầm
Mẫu nước ngầm được quy định lấy tại 03 vị trí. Dữ liệu quan trắc mẫu nước ngầm đều nằm
trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn Việt Nam.

Nước biển
Mẫu nước biển được lấy thí nghiệm tại 02 vị trí gần khu vực cửa lấy nước và cửa xả. Chất
lượng nước biển hiện vẫn đảm bảo duy trì tốt và không có ảnh hưởng xấu từ các hoạt động
của Dự án.
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CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CỘNG ĐỒNG

Qua chương trình trao quà Tết Sẻ chia
2022, VPCL đã hỗ trợ quà Tết cho 575
hộ gia đình khó khăn tại các xã Ninh
Phước, Ninh Thọ, Ninh Vân và Ninh
Trung nhân dịp Tết cổ truyền. Những
hỗ trợ kịp thời này sẽ giúp chia sẻ khó
khăn cho các hộ gia đình.

VPCL hỗ trợ tăng cường công tác phòng chống Covid-19 cho tất cả các trường mầm non, tiểu học và trung
học cơ sở trên địa bàn thông qua gói hỗ trợ thiết bị đo nhiệt độ cơ thể và xịt khử khuẩn tay tự động, dung
dịch sát khuẩn, các poster truyền thông và bảng mã QR code. Với những hỗ trợ này, các trường học đã có thể
kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn tay cho tất cả khoảng 1.340 học sinh và 90 giáo viên hàng ngày.
Bên cạnh đó, trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tăng cao tại xã Ninh Phước, VPCL tiếp tục hỗ trợ chính
quyền địa phương không chỉ trong phòng chống mà còn trong công tác điều trị bệnh nhân Covid tại xã thông
qua các gói hỗ trợ vật tư, thiết bị y tế.

Quỹ học bổng của VPCL tiếp tục trao tặng 77 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và
học sinh, sinh viên xuất sắc từ cấp học mầm non đến đại học vào đầu năm học 2021 - 2022. Mục tiêu của Quỹ
học bổng nhằm hỗ trợ và cổ vũ thế hệ trẻ tại địa phương theo đuổi việc học tập của mình.

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG
CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI SINH KẾ
Trong khuôn khổ Chương trình Hỗ
trợ Nông nghiệp, các đợt khảo sát
sâu nh hình sản xuất nông nghiệp
đã được thực hiện với các ban
ngành liên quan và 100 nông dân
đia phương. Kết quả khảo sát sẽ là
cơ sở để Dự án xây dựng các
chương trình hỗ trợ nông nghiệp
theo hướng sản xuất bền vững.
Trên cơ sở đợt khảo sát, VPCL hỗ trợ tổ
chức khóa tập huấn phòng chống bệnh
trên cây đậu phộng và phương pháp ủ
phân hữu cơ cho 54 nông dân tại xã
Ninh Phước trong hai ngày 16 & 17
tháng 03. Việc áp dụng phương pháp
tập huấn “Lớp học đầu bờ” đã giúp
nông dân cập nhật kiến thức và học hỏi
kỹ thuật mới từ các chuyên gia.

Hotline: +84(0)90 621 2025

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
Học sinh tại điểm trường Tiểu học Mỹ Giang đã được học trong các phòng học mới được sửa chữa cùng với
bàn ghế mới. Bên cạnh đó, các em có thể đọc hoặc mượn sách về nhà từ các tủ sách di động được đặt tại
trường. Những cải thiện này được đồng hỗ trợ bởi VPCL cùng các nhà thầu IHI và KVPS. Các gói hỗ trợ bàn
ghế cũng được Dự án cung cấp cho trường THCS Hàm Nghi và nhà cộng đồng tại các thôn tại xã Ninh Phước.

