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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 BOT Vân Phong
1. Thông tin cập nhật trong giai đoạn từ tháng 04 năm 2022 đến tháng 09 năm 2022.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỰ ÁN

GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Các hoạt động thi công dự án tập trung chính vào công việc xây dựng và lắp đặt, cụ thể
như: Lắp đặt kết cấu thép lò hơi, phễu than và hệ thống phụ trợ, lắp đặt và hoàn thiện
đường ống dẫn nước biển và đường ống làm mát tuần hoàn, lắp đặt tua bin và hoàn
thiện nhà điều khiển trung tâm, khu vực nhà hành chính, cảng nhập than, hệ thống đánh
đống và cào than, bãi chứa than và khu vực bãi chứa xỉ… Hiện tại, lưới điện 110kV của
EVN đã đóng điện vào trạm điện 110kV, trạm biến áp (SST) và khu vực trung áp (MV0A/0B) từ ngày 12 tháng 5 năm 2022. Đồng thời, một số khu vực đã và đang tiến hành
chạy thử toàn bộ hoặc một phần như: Khu vực 110kV AIS, hệ thống SST (trạm biến áp,
trạm MV), tòa nhà điều khiển trung tâm, hệ thống cứu hỏa, hệ thống khử muối, máy
phát điện #1, hệ thống bảo vệ và chống ăn mòn khu vực cảng, hệ thống khử khoáng, hệ
thống xử lý nước, hệ thống xử lý nước thải, lò hơi #1, hệ thống nước tuần hoàn, hệ
thống ngưng tụ.

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
Kết quả quan trắc nước thải trong đều nằm trong phạp vi cho phép của Quy chuẩn
Việt Nam và yêu cầu của IFC

Đất
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

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 phần nào đó ảnh hưởng đến tiến độ của Dự
án.

Hotline: +84(0)90 621 2025

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

Tháng 8/2022, Quỹ học bổng của VPCL tiếp tục trao
tặng 144 xuất học bổng cho các nhóm từ mầm non
đến sinh viên đại học thuộc gia đình khó khăn và có
kết quả học tập xuất sắc nhân dịp khai giảng năm học
mới. Mục tiêu của Quỹ học bổng nhằm cổ vũ, hỗ trợ
thế hệ trẻ địa phương trên con đường học tập.

Trong tháng 06/2022, VPCL tổ chức chương trình khám sức khỏe và trao quà cho 147 người già trên 70 tuổi
tại địa phương với sự tham gia hỗ trợ của UBND và các tổ chức đoàn thể xã Ninh Phước. Chương trình được
đánh giá cao và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ địa phương vì những đóng góp cho công tác chăm sóc
sức khỏe người dân. Bên cạnh đó, VPCL phối hợp với Hội người cao tuổi và các trưởng thôn tặng quà cho 80
người già không thể tham gia trong ngày khám sức khỏe.

Một chương trình lễ hội ý nghĩa và đáng nhớ đã được VPCL và các nhà thầu tổ chức cho trẻ em và người dân địa
phương. 1500 trẻ em và phụ huynh đã tham gia và có dịp khám phá những nét văn hóa độc đáo của Việt Nam,
Nhật Bản và Hàn Quốc thông qua trang phục, trò chơi và các điệu nhảy truyền thống. Một ngày lễ hội đầy ắp
niềm vui cho trẻ em địa phương, phụ huynh cũng như người lao động tại Dự án Nhiệt điện Vân Phong 1.

. VPCL together with Ninh Phuoc Elderly’s Association and village heads delivered 80 gift packs to those who
could not attend the health check program.

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI SINH KẾ
Chương trình Hỗ trợ Nông nghiệp của VPCL đã
triển khai hai khóa tập huấn phòng dịch bệnh
trong chăn nuôi bò cho 79 nông dân trong
tháng 04/2022. Khóa tập huấn nhận được
phản hồi tích cực của bà con, qua đó họ được
hướng dẫn cách phòng bệnh, đo trọng lượng
cho bò và các biểu hiện xác định bò bị nhiễm
giun sán.
Chương trình Phục hồi sinh kế của Dự án triển
khai mô hình nuôi gà trên 14 hộ gia đình thuộc
diện thu hồi đất thông qua việc hỗ trợ 1.000
con gà giống 30 ngày tuổi. Dự án cùng tư vấn
của mô hình tiếp tục giám sát và hỗ trợ kỹ
thuật cho bà con. Theo phản hồi của các hộ
trong mô hình, đàn gà đang phát triển tốt rất
tốt. Điều này sẽ tăng sự tự tin cho các hộ để
nhân rộng mô hình.

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
Trẻ em luôn là ưu tiên trong tất cả Chương trình Xã hội của VPCL từ những hỗ
trợ cải thiện cơ sở vật chất đến các chương trình phát triển thể chất, sức khỏe
và kỹ năng mềm. Trong khi một số chương trình dành cho tất cả trẻ em tại địa
phương như ngày Quốc tế thiếu nhi và Lễ hội Vân Phong, một số hoạt động
khác tập trung cho các nhóm trẻ khác nhau bao gồm các CLB bóng đá, vũ đạo
và tiếng Anh; Chương trình trải nghiệm tại dự án và thự viện di động tại cộng
đồng. Những chương trình này đã trở nên quen thuộc và trở thành một phần
trong hoạt động của trẻ tại trường và cộng đồng.

