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DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC 
 
Phụ lục MD01 : Quyết  định  số  40/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 01 năm 2011, của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 
môi trường của dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II, công suất 
2x660MW, do VAPCO lập (lần 1) với sự tư vấn của Environmental 
Resources Management (ERM). 

Phụ lục MD02 : Quyết định số 0538/QĐ-BCT, của Bộ Công Thương ngày 
28/01/2011về việc phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu  khả thi NMNĐ BOT 
Vũng Áng II. 

Phụ lục MD03 : Quyết định số 393/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 02 năm 2015, của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác 
động môi trường dự án NMNĐ Vũng Áng II công suất 2x660MW, 
do VAPCO lập (lần 2) với sự tư vấn của Công ty Cổ phần Tư vấn 
Điện 1 (PECC1). 

Phụ lục MD04 : Quyết định số 1076/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ, ngày 
20/08/2007 về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng KKT Vũng 
Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025. 

Phụ lục MD05 : Nghị quyết số 903/NQ/UBTVQH13 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 
ngày 10 tháng 4 năm 2015 về việc Điều chỉnh địa chính hành chính 
huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã Kỳ Anh và 06 phường thuộc thị xã Kỳ 
Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

 
Phụ lục 1.1  : Quyết định số 8808/BGTVT-KHĐT, của Bộ Giao thông vận tải ngày 

26/8/2013 về việc Điều chỉnh quy mô bến cảng nhập than của NMNĐ 
Vũng Áng II. 

Phụ lục 1.2  : Văn bản số 1123/KKT-QHXD, của BQL KKT Vũng Áng, về việc giới 
thiệu vị trí để khảo sát, làm bãi đổ đất hữu cơ, ngày 26/12/2013. 

Phụ lục 1.3  : Nhà máy chính – Mặt bằng cốt 0,0. 
Phụ lục 1.4  : Nhà máy chính – Mặt cắt đứng. 
Phụ lục 1.5  : Nhà máy chính – Mặt cắt A-A. 
Phụ lục 1.6  : Sơ đồ cân bằng nước. 
Phụ lục 1.7  : Hệ thống khử lưu huỳnh – Sơ đồ nguyên lý. 
Phụ lục 1.8  : Hệ thống nước làm mát. 
Phụ lục 1.9  : Hệ thống nước làm mát – Cửa xả. 
 
Phụ lục 2.1 : Phiếu kết quả phân tích môi trường nền. 
Phụ lục 2.2 : Quyết định về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc môi trường. 
Phụ lục 2.3 : Dữ liệu độ sâu và địa tầng khu vực cảng và khu nước trước cảng 
Phụ lục 2.4 : Sơ đồ đứt gẫy khu vực lân cận dự án. 
Phụ lục 2.5 : Dữ liệu chất lượng nước biển – sau sự cố môi trường Miền Trung. 
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Phụ lục 2.6 : Báo cáo khảo sát môi trường sinh thái vùng ven biển và vùng gần bờ 
khu vực thực hiện Dự án NMNĐ Vũng Áng II. 

 
Phụ lục 3.1 : Công văn số VAPCO/MONRE/786, ngày 23/8/2011, của VAPCO về 

việc Điều chỉnh kho chứa than của NMNĐ Vũng Áng II. 
Phụ lục 3.2 : Công văn số 1601/TCMT-TĐ, ngày 21/9/2011, của Tổng cục Môi 

trường, về việc Điều chỉnh kho chứa than của NMNĐ Vũng Áng II. 
Phụ lục 3.3 : Biên bản ghi nhớ về việc mua bán tro xỉ giữa VAPCO và Nhà máy Xi 

măng Nghi Sơn, ngày 15/7/2010. 
Phụ lục 3.4 : Hướng dẫn cho NMNĐ xây dựng mới, World bank 1998. 
Phụ lục 3.5 : Hệ thống xả nước làm mát – khu vực xả nước. 
Phụ lục 3.6 : Dữ liệu địa hình khu vực dự án. 
Phụ lục 3.7 : Một số nghiên cứu sử dụng mô hình Metilis ở Nhật Bản. 
Phụ lục 3.8 : Độ ồn tổng cộng. 
 
Phụ lục 4.1 : Giá trị giới hạn nước thải công nghiệp Dự án NMNĐ Vũng Áng II theo 

QCVN 40/2011/BTNMT. 
Phụ lục 4.2 : Mặt bằng khu xử lý nước thải. 
Phụ lục 4.3 : Hệ thống xử lý nước thải, sơ đồ nguyên lý. 
Phụ lục 4.4 : Sơ đồ hệ thống thải tro bay. 
Phụ lục 4.5 : Sơ đồ hệ thống thải tro đáy. 
Phụ lục 4.6 : Mặt cắt dọc và các chi tiết ống khói. 
Phụ lục 4.7 : Hệ thống thoát nước mặt nhà máy. 
Phụ lục 4.8 : Quyết định số 523/TTg-CN ngày 20/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc các vướng mắc một số quy định tại Quyết định số 452/QĐ-TTg 
ngày 12/4/2017. 

Phụ lục 4.9 : Hướng dẫn môi trường, an toàn và sức khoẻ, IFC, 2008. 
 
 
Phụ lục 6.1 : Công văn đề nghị TVCĐ. 
Phụ lục 6.2 : Công văn trả lời TVCĐ của địa phương. 
 


