BÁO CÁO TÓM TẮT
VỀ BỀN VỮNG

BLACKSTONE MINERALS: BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ BỀN VỮNG 2020

1

Blackstone Minerals và
BPNM tại tỉnh Sơn La

Tôi tự hào giới thiệu Báo cáo Tóm tắt về
Bền vững năm 2020 của Blackstone. Dự án
Niken-Đồng-PGE Tạ Khoa là dự án hàng đầu
của chúng tôi, trong đó mở ra một cơ hội
đầy hấp dẫn: sản phẩm niken được khai thác
và tinh chế bằng năng lượng thủy điện, tại
một trong những trung tâm pin xe điện và
Lithium-ion phát triển nhanh nhất trong khu
vực là Việt Nam.
Báo cáo này đưa ra các ưu tiên về Bền vững
của chúng tôi, hướng tới mục tiêu dẫn dắt
ngành theo hướng hàng hóa xanh, mà ở đó
1.

Tạo ra cơ hội việc làm và đào tạo
tại địa phương;

2.

Bảo vệ môi trường và cộng đồng;

3.

Đóng góp lại cho cộng đồng địa
phương.

Scott Williamson
Giám đốc điều hành, Blackstone Minerals
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Tôi rất vui mừng và tự hào khi được làm việc
cho Công ty Mỏ Nikel Bản Phúc, tỉnh Sơn La,
thuộc vùng Tây Bắc xinh đẹp của Việt Nam.
Tôi yêu thiên nhiên và nền văn hóa dân tộc
phong phú nơi đây.
Từ tấm lòng yêu mến như vậy, tôi cam kết
bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng
địa phương. Chúng tôi sẽ hỗ trợ sự phát triển
của cộng đồng song song với sự phát triển
của mỏ. Chúng tôi cam kết tạo công ăn việc
làm cho người dân, định hướng nghề nghiệp
cho học sinh, sinh viên địa phương và nâng
cao công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng
thông qua việc phối hợp với các trung tâm
y tế xã.
Nguyễn Văn Quang
Tổng Giám đốc,
Công ty TNHH Mỏ Nikel Bản Phúc

Thành tựu năm 2020 tại
Bản Phúc, tỉnh Sơn La

72%
99%

72% nhân viên tại điểm dự án là
người dân tộc thiểu số

các vị trí tại mỏ
Bản Phúc do
công dân Việt
Nam đảm nhận

CHI TIÊU
ĐỊA PHƯƠNG

Nhân viên nữ giữ
60% vai trò lãnh
đạo tại Văn
phòng Hà Nội

$607.666

chi tiêu cho các doanh nghiệp địa
phương tại tỉnh Sơn La

7.300kg
chất thải thực
phẩm không bị
lãng phí mà được
quyên góp cho
thôn Bắc Yên

Tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ
quan y tế địa phương để hỗ trợ ứng
phó với đại dịch Covid-19.
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Giới thiệu Dự án
Blackstone sở hữu 90% Mỏ Niken-Đồng-PGE Tạ Khoa thông
qua cổ phần tại Công ty Mỏ Nikel Bản Phúc (BPNM). Dự án
Niken Tạ Khoa nằm cách Hà Nội khoảng 160 km về phía Tây,
gần Bản Phúc, tỉnh Sơn La, phía Tây Bắc Việt Nam.

Dự án Tạ Khoa bao gồm Mỏ Niken Bản Phúc được
vận hành thành công bằng phương pháp cơ giới
hầm lò từ năm 2013 đến năm 2016. Dự án có cơ sở
hạ tầng hiện đại được xây dựng theo Tiêu chuẩn Úc,
bao gồm một nhà máy tuyển với công suất 450.000
tấn/năm nằm trong vùng với nhiều mục tiêu niken
sunfua hàng đầu chưa được khám phá hết. Các
nghiên cứu hoàn thành gần đây về dự án cung cấp
nền tảng vững chãi để chuyển đổi các hoạt động
vượt ra ngoài phạm vi của một doanh nghiệp khai
thác thông thường. Blackstone đang tập trung vào
việc xây dựng một mô hình doanh nghiệp tích hợp
các khâu từ thượng nguồn tới hạ nguồn tại Việt Nam
để sản xuất các sản phẩm tiền chất Nickel-CobaltMangan (NCM) cho ngành sản xuất pin Lithium-ion
đang phát triển của Châu Á (Dự án Tạ Khoa).
Các hoạt động thượng nguồn bao gồm khai thác các
mỏ quặng niken sunfua, sau đó chế biến để tạo ra
tinh quặng có thể cung cấp cho nhà máy chế biến
sâu. Ở khâu hạ nguồn, các hoạt động liên quan đến
việc nâng cấp tinh quặng niken thành các sản phẩm
niken Loại I thích hợp để sử dụng trong Ngành công
nghiệp pin Lithium-ion (sản phẩm tiền chất NCM811).
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HÀ NỘI

DỰ ÁN NIKEL-ĐỒNGPGE TẠ
KHOA

TP. HỒ CHÍ MINH

VIỆT NAM

Trường hợp
điển hình

Tiền chất NCM811 và Xe điện
Mục tiêu của Blackstone là khai thác niken và sản xuất một sản phẩm tiền chất NCM811 tinh chế nhằm hỗ trợ
quá trình chuyển đổi toàn cầu sang phương tiện xe điện và một nền kinh tế khử carbon. Chiến lược của chúng
tôi được đưa ra vào thời điểm có mối quan tâm toàn cầu từ các nhà sản xuất ô tô đối với tiền chất có hàm lượng
niken cao hơn; NCM811 được dự báo sẽ trở thành hóa chất chính cho ca-tốt xe điện. Ngoài ra, tiền chất NCM811
còn có một loạt các ứng dụng phổ biến bao gồm pin lưu trữ năng lượng gia dụng, máy bay, và công cụ điện.
Trên toàn cầu, ngày càng có nhiều nhận thức cao hơn về những tác động liên quan đến sản xuất niken, cũng
như các nguyên liệu thô quan trọng khác được cung cấp cho ngành pin Lithium-ion và lĩnh vực xe điện, trong
đó người dùng ngày nay đòi hỏi mức độ truy xuất nguồn gốc nhất định đối với tất cả các sản phẩm của họ.
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Bảo vệ môi trường
Blackstone luôn theo đuổi
và tìm cách bảo vệ môi
trường trực tiếp cũng như
tiên phong đóng góp vào
quá trình chuyển đổi năng
lượng toàn cầu.

Trường hợp
điển hình

Phục hồi địa điểm
giàn khoan

“Tôi thấy vui vì Công ty đã thực hiện trách nhiệm
của mình trong việc bảo vệ môi trường và quan
tâm đến sự an toàn của cộng đồng. Công tác
phục hồi là rất quan trọng. Điều này đóng vai trò
quan trọng trong việc khôi phục hiện trạng thiên
nhiên nguyên sơ và làm giảm nguy cơ lở đất và
lũ lụt. Chúng tôi đang giảm thiểu tác động của
con người lên thiên nhiên và giữ an toàn cho môi
trường và chính mình.”
Ông Lừ Văn Thịnh –

Blackstone có chiến lược khôi phục các
khu vực thăm dò bị xáo trộn, đồng thời
cung cấp việc làm tại địa phương cho
những người sống trong các khu vực lân
cận với các mục tiêu khoan. Công tác này
nhân viên địa phương hỗ trợ công tác phục hồi môi
được tiến hành theo đợt và các công trình,
trường của Blackstone tại các địa điểm khoan.
dự án gần đây tập trung vào triển vọng
của Bản Khoa và Bản Chang. 25 người đã
được tuyển dụng để thực hiện công tác phục
hồi môi trường, tạo ra việc làm cho cộng đồng
địa phương. Vào năm 2021, chúng tôi dự kiến
thực hiện công tác phục hồi trên hơn 4000m2 với
các hoạt động liên tục được tiến hành khi hoạt động
khoan thăm dò tiến triển. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với
xã Mường Khoa và lãnh đạo của Bản Khoa và Bản Chang,
là những người thực hiện việc kiểm tra các địa điểm được
tu bổ, phục hồi và cấp giấy chứng nhận tuân thủ khi các
tiêu chuẩn phục hồi phù hợp được đáp ứng.
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Trường hợp
điển hình

Chất thải thực phẩm tại
điểm dự án
Chúng tôi tự hào về việc có một tinh thần “tuần hoàn”
trong các hoạt động và việc sử dụng tài nguyên tại
địa điểm dự án cũng như lên kế hoạch cho dự án
Tạ Khoa. Một chỉ báo tốt về tiến bộ cho đến nay là
việc chúng tôi quản lý 20-30 kg chất thải thực phẩm
được tạo ra mỗi ngày. Trong một thời gian, chúng
tôi đã quyên góp toàn bộ lượng chất thải thực phẩm
này cho người dân địa phương để nuôi gia súc. Hiện
tại, lượng chất thải thực phẩm của chúng tôi hỗ trợ
khoảng 36 con vịt và 7 con lợn mà sẽ được sử dụng
làm nguồn thực phẩm cho các gia đình địa phương
và để bán.
Khi dự án của chúng tôi tiếp tục phát triển,
ở cả khâu thượng nguồn và hạ nguồn,
chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục thực hiện
các sáng kiến địa phương như thế
này nhằm hỗ trợ các hoạt động
nhà bếp tạo lượng thải thấp.
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Tạo ra cơ hội việc làm và
đào tạo tại địa phương
Một trong những lợi ích của việc Blackstone tái khởi động dự án Mỏ Niken Bản
Phúc và Tạ Khoa là việc thu hút các thành viên cộng đồng vào làm việc lại tại dự
án và thúc đẩy, thăng cấp cho những nhân viên có hiệu quả làm việc cao. Hai
nhân viên hiện tại của chúng tôi chia sẻ câu chuyện của họ:

Trường hợp
nhân viên

Chị Mùi Thị Thoa –
Cán bộ kho

và khá nhỏ nhưng nay người dân làm công ăn lương
từ mỏ nên nhà cửa được xây dựng bằng vật liệu kiên
cố và vững chắc hơn.

Tôi sinh sống tại Bắc Yên, nhiều năm trước tôi tốt
nghiệp Đại học ở Sơn La. Tôi phỏng vấn xin việc tại
Công ty Mỏ Niken Bản Phúc vào năm 2013 và được
tuyển làm trợ lý xây dựng đập quặng đuôi. Vào thời
điểm đó, trách nhiệm chính của tôi là giám sát nhân
sự, nguồn lực, và thiết bị tại công trường. Sau một
năm, việc xây dựng đã hoàn thành, và tôi chuyển
đến làm việc tại kho, nơi tôi kiểm kê và kiểm soát kho
hàng. Tôi làm việc ở đó cho đến cuối năm 2015 khi
khủng hoảng tài chính xảy ra và mỏ đóng cửa. Sau
đó, tôi không có việc làm từ năm 2015-2019 và chăm
sóc con gái ở nhà. Vào tháng 7 năm 2019, tôi thực
sự rất mừng khi được giao lại vai trò cũ làm việc tại
kho. Mỏ tạo ra công ăn việc làm cho người dân địa
phương, ngay cả khi không có bằng cấp, họ vẫn có
thể kiếm tiền nuôi gia đình.

Điều thú vị nhất trong công việc của tôi là tất cả
những vật liệu mà tôi làm việc cùng và phải nhớ: Tôi
biết hơn 3000 loại vật liệu!

Tôi chứng kiến xã trở nên “sống động hơn” khi hoạt
động thăm dò được tái khởi động. Một ví dụ về điều
này là hầu hết mọi người đều có nhà vốn rất đơn sơ
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Môi trường làm việc rất an toàn và năng động, tôi có
thể luyện nói tiếng Anh trong lúc làm việc. Tôi đang
học các kỹ năng mềm như giải quyết vấn đề và đặt
mục tiêu mỗi ngày để hoàn thành nhiệm vụ của
mình. Tôi nghĩ có năm phẩm chất cần có để đảm
nhận vai trò của mình: trách nhiệm, chăm chỉ, ưu tiên
sự an toàn của bản thân và người khác, giữ bình tĩnh
trong mọi tình huống và luôn minh bạch - nếu có
vấn đề xảy ra bạn cần thảo luận và giải quyết điều đó
cùng với quản lý của bạn.

Trường hợp
nhân viên

Anh Trần Anh Sơn –
Quản lý cơ sở
Mỏ Niken Bản Phúc
Tôi bắt đầu làm việc tại BPNM vào năm 2013, sau khi
tôi ứng tuyển vào vị trí trợ lý và phiên dịch, tuy nhiên
với khả năng tiếng Anh và bằng Đại học, tôi được đề
nghị làm Cán bộ Doanh trại để hỗ trợ các hoạt động
của điểm dự án.
Chúng tôi xem khu mỏ như ngôi nhà thứ hai của
mình; nên khi mỏ đóng cửa vào tháng 10 năm 2016,
đó là một khoảng thời gian rất khó khăn và tôi phải
chia tay với nhiều đồng nghiệp. Tôi đã ở lại trong thời
gian mỏ bảo trì. Với một đội ngũ khá nhỏ, tôi phải
đảm nhiệm thêm rất nhiều trách nhiệm
và nhanh chóng phát triển các kỹ năng và
kiến thức.
Blackstone đến vào năm 2019 và
một điểm nổi bật đối với tôi là khi
Blackstone và BPNM thông báo
mở lại mỏ. Giờ tôi được thấy
mỏ phát triển trở lại với

nhiều người sinh sống tại điểm dự án và người dân
địa phương được tuyển dụng. Có khoảng 40-50
người ở toàn thời gian tại Doanh trại với ba bữa một
ngày, các công nhân viên còn lại sống khá gần khu
mỏ tại huyện Bắc Yên. Tôi có nhiệm vụ đảm bảo
rằng tất cả các hoạt động của Doanh trại diễn ra
suôn sẻ và giám sát việc tân trang cơ sở vật chất của
Doanh trại, nơi tôi có một đội gồm bốn người đang
thực hiện việc sửa chữa. Tôi cũng lập kế hoạch và
kiểm soát các nhu cầu tài chính của Doanh trại.
Tôi thấy mình là cầu nối giữa Ban lãnh đạo và người
lao động giúp thể hiện rằng chúng tôi quan tâm
đến cuộc sống, môi trường làm việc và sự an toàn
của họ. Tôi luôn muốn giữ cho những người đến
với BPNM cảm thấy vui vẻ nhất và tạo môi trường
tốt nhất để họ làm việc với chúng tôi. Con trai bảy
tuổi, vợ và bố mẹ của tôi tự hào về việc tôi làm việc
trong một công ty quốc tế. Đối với họ, và đối với tôi,
trở thành một phần của Blackstone và BPNM là một
thành công đáng kể trong cuộc đời.
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Đóng góp lại cho cộng
đồng địa phương
Hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương
Một điều vô cùng quan trọng đối với nhân viên và các bên liên quan của chúng
tôi là tạo ra cơ hội cạnh tranh việc làm cho các cộng đồng địa phương và nâng
cao khả năng đóng góp của Blackstone cho nền kinh tế.

Chi tiêu mua sắm địa phương năm 2020
Tổng năm 2020 (USD)

Ví dụ các khoản chi

Xã Mường Khoa

$40.365

Tạp phẩm và nhiên liệu

Tỉnh Sơn La

$567.301

Tạp phẩm, dụng cụ, phụ tùng, thiết bị văn
phòng, vật tư tiêu hao hoạt động khoan, điện

$1.333.114

Dụng cụ, phụ tùng, vật tư tiêu hao hoạt động
khoan, thuê văn phòng

(không kể xã Mường Khoa)
Trên cả nước (không kể xã
Mường Khoa và tỉnh Sơn La)

Đầu tư vào cộng đồng
Blackstone coi đóng góp đầu tư xã hội là một đặc ân khi được làm việc và sinh
sống trong các cộng đồng nhỏ. Hợp tác cùng cộng đồng để hỗ trợ và giải quyết
các nhu cầu của cộng đồng cũng gắn kết trực tiếp với giá trị của Công ty về
Tính đoàn kết.
Trong suốt thời gian sở hữu dự án của Blackstone, cả
giai đoạn bảo trì cũng như trong giai đoạn thăm dò
hiện tại, Công ty luôn nỗ lực để tạo dựng vị thế tích
cực trong cộng đồng và coi trọng hoạt động xã hội
của mình thông qua hỗ trợ các sáng kiến của cộng
đồng và các dự án cơ sở hạ tầng chung.
Với tất cả các dự án đầu tư cộng đồng, chúng tôi
hợp tác cùng đối tác địa phương - lãnh đạo xã và các
thành viên cộng đồng - để hỗ trợ và lập kế hoạch cho
các dự án cộng đồng nhằm giảm bất bình đẳng.
Năm 2020, để đáp ứng các yêu cầu từ cộng đồng,
chúng tôi đã hỗ trợ các sáng kiến cộng đồng trong
đó sử dụng nguồn nhân lực địa phương và các nhà
cung cấp tại Xã và/hoặc Tỉnh bất cứ khi nào có thể,
bao gồm

» Quyên góp cho Nhà văn hóa Xã: Theo đề nghị
của lãnh đạo địa phương, người dân bản Khoa có
mong muốn mở rộng Nhà văn hóa cộngđồng.
Blackstone đã cung cấp 10 tấn xi măng để hỗ trợ
việc xây dựng, mở rộng này vì lợi ích cộng đồng.
10
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» Sửa chữa đường: Vào mùa mưa, mưa lớn đã
gây ra sạt lở đất ở Suối Tang, một đoạn đường
nối Thôn với Trung tâm xã đã bị chặn do bùn đất.
Blackstone đã thuê máy xúc và xe tải để dẹp bùn,
đất trên đoạn đường dài 2,3 km trong nhiều ngày.
Người dân địa phương làm việc cho mỏ cũng
tham gia quá trình dọn dẹp này.

Dự án của chúng tôi có mối quan hệ lâu dài với
Project Sprouts nhằm giải quyết một số bất bình
đẳng về giáo dục mà trẻ sống ở các vùng sâu vùng xa
và dân tộc thiểu số thường phải đối mặt.

» Hỗ trợ Project Sprouts: Blackstone hỗ trợ Project
Sprouts trong năm qua. Project Sprouts là một tổ
chức cộng đồng có trụ sở tại Hà Nội hướng tới giải
quyết những bất bình đẳng trong trường học Việt
Nam, gây cản trở sự tiến bộ của trẻ em đến từ các
vùng nông thôn, những nơi không được hưởng
sự phát triển của nền kinh tế trái ngược với một số
khu vực thành thị. Blackstone đã thực hiện quyên
góp và hỗ trợ bằng hiện vật (nhân công, phương
tiện đi lại, kết nối với các trường học ở các vùng
dân tộc thiểu số) để hỗ trợ việc tặng đồ dùng học
tập, quần áo và cơ sở hạ tầng lớp học.

BLACKSTONE MINERALS: BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ BỀN VỮNG 2020

11

Trường hợp
điển hình

Hỗ trợ doanh nghiệp địa phương
Chị Ly sống tại Bản Khoa, xã Mường Khoa. Chị điều hành công việc kinh doanh buôn bán đồ tươi của riêng
mình, cung cấp các sản phẩm tươi ngon bổ dưỡng cho công nhân viên của chúng tôi, bao gồm bắp cải, su
hào, và trái cây như mận và dưa hấu. Chị Ly đã cung cấp trái cây, rau và thịt cho Tạ Khoa trong 18 tháng qua. Chị
cũng có kinh nghiệm trong chăn nuôi để cung cấp thịt cho doanh trại, bao gồm gà, vịt, và các loại cá như cá rô,
cá chép. Cung ứng sản phẩm từ chính khu vườn của mình là công việc mà chị dành toàn bộ thời gian. Chị Ly
rất lạc quan về tương lai của mình, vì hợp đồng với Blackstone đã mang lại thu nhập ổn định cho chị và một
số thành viên trong gia đình.
Blackstone tự hào vì đã luôn hỗ trợ các nhà cung cấp địa phương, như chị Ly, để cung cấp hàng hóa
và dịch vụ chất lượng cho dự án Tạ Khoa.

12
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Trường hợp
điển hình

Cầu treo Bản Phúc
Blackstone tin rằng các khoản đầu tư hợp lý vào cơ
sở hạ tầng có thể hỗ trợ sinh kế của người dân và
cải thiện chất lượng cuộc sống hàng ngày của họ.
Những chủ đầu tư trước của mỏ cùng với BPNM đã
xây dựng Cầu treo Bản Phúc nằm ở bản Phúc, xã
Mường Khoa. Cây cầu là con đường mà người dân
dùng để đi làm, đi chợ, đi rẫy và lên núi. Sau 10 năm
sử dụng, cây cầu cần được bảo dưỡng để đảm bảo
an toàn, và vì vậy vào năm 2020, Blackstone đã hỗ trợ
để một công ty xây dựng có trụ sở tại Tỉnh thực hiện
nâng cấp cây cầu bằng cách thay thế kết cấu thép,
bảo dưỡng khung và sơn lại cầu. Các thanh đệm lát
cầu bằng gỗ cũng được thay thế bằng thép 3mm để
nâng cao tuổi thọ và độ an toàn của cây cầu.

Trước khi có cầu treo, dân
làng gặp rất nhiều khó khăn.
Khi muốn đi lại, người dân
phải vượt qua sông Khúc.
Ông Huỳnh Văn Hiền
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“Trước khi làm việc tại mỏ,

Trường hợp
điển hình

Chương trình đào tạo
hằng năm của
Blackstone và BPNM
Blackstone cam kết phát triển nguồn nhân lực địa
phương trong cộng đồng tại Tạ Khoa. Một trong
những chương trình đặc trưng của chúng tôi là hàng
năm chúng tôi tuyển dụng và đào tạo các học viên
là người địa phương trong các Chương trình đào tạo,
tập huấn của Blackstone/BNPM.

công việc và thu nhập của tôi không
ổn định. Được sự hỗ trợ của xã và
Công ty, chúng tôi có được công việc
này, giúp có thu nhập ổn định - cải
thiện cuộc sống.”
Anh Ngãi

đại diện học viên

Trọng tâm của chương trình có thể thay đổi mỗi năm,
tùy thuộc vào nhu cầu của điểm dự án: một năm
chương trình có thể là chuẩn bị cho hoạt động khai
thác, trong khi vào năm 2021, chương trình được chọn
là về khoan thăm dò.
Hàng năm, có từ 30 đến 40 ứng viên do đại diện
lãnh đạo địa phương - Ủy ban nhân dân xã Mường
Khoa đề cử - và học viên sẽ được chọn ra trong số
này. Nội dung khóa học năm nay bao gồm các quy
định về an toàn trong vận hành giàn khoan, các kỹ
năng, kỹ thuật khoan và các kiến thức cơ bản về sửa
chữa giàn khoan. Về cơ bản đây là một chương trình
đào tạo “qua thực hành” với sự giám sát của ban
quản lý Blackstone; tuy nhiên, các học viên thường
xuyên được các giảng viên từ Trường Cao đẳng
Công nghiệp và Thương mại kiểm tra, hướng
dẫn, theo dõi sự tiến bộ. Sau khi hoàn thành
chương trình và vượt qua bài kiểm tra
năng lực bắt buộc, các học viên sẽ được
giao đảm nhận vai trò kỹ thuật viên
khoan hoặc khai thác mỏ và trở
thành nhân viên chính thức.
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Ứng phó với đại dịch Covid-19
Trong đại dịch Covid-19, chúng tôi đã hỗ trợ đảm
bảo sức khỏe của công nhân viên và cộng đồng
bằng cách:
» Hợp tác cùng Trung tâm Y tế địa phương và Bệnh
viện Bắc Yên để hỗ trợ truyền thông bảo vệ sức
khỏe cộng đồng tại điểm dự án và trong khu vực,
và vận động để công nhân viên tại điểm dự án
được tiêm chủng.
» Tuyển dụng một nhân viên y tế toàn thời gian tại
điểm dự án để hỗ trợ xét nghiệm, kiểm tra Covid
cho công nhân viên và nhà thầu.

» Giám sát tất cả hành trình di chuyển qua các tỉnh,
trong đó các nhân viên đã tới các khu vực nghi
ngờ sẽ được yêu cầu tự cách ly trong 14 ngày
trước khi được phép vào điểm dự án.
» Xây dựng chiến lược phòng ngừa Covid-19 rõ ràng
cho những người ra vào khu vực Bản Phúc bao
gồm bắt buộc đeo khẩu trang, kiểm tra nhiệt độ
và khử trùng tay.
» Thực hiện khai tờ khai di chuyển và vệ sinh
phương tiện.

» Tuân thủ các biện pháp dãn cách bắt buộc ở
Việt Nam.
» Hỗ trợ cho y tế xã Mường Khoa thông qua việc
trao tặng Thiết bị bảo hộ y tế cá nhân (khẩu trang,
xà phòng, v.v.).
» Chia sẻ thông điệp về sức khỏe cộng đồng thông
qua việc phân phối và chia sẻ các hướng dẫn,
khẩu hiệu tại khu vực dự án và văn phòng.

Chúng tôi phối hợp chặt
chẽ với Trung tâm Y tế huyện
Bắc Yên và Trạm y tế xã
Mường Khoa để đảm bảo có
thể hỗ trợ các cơ quan
y tế trong công cuộc phòng,
chống Covid-19.
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