Vietnam: Environmental Remediation of
Dioxin Contamination at Danang Airport

Progress Report: August 20, 2012 to October 31, 2012
Environmental remediation of dioxin contamination at Danang Airport has
begun. After the August 9, 2012 project launch ceremony, hosted by USAID
and the Vietnamese Ministry of National Defense (MND), onsite work
officially began on August 20, 2012. The USAID contractors have mobilized
to Danang and started site preparation work. See below for highlights of the
project’s progress.
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HEALTH & SAFETY
62 people successfully completed
the Health and Safety Training on
Construction and Hazardous Waste
Operations in October 2012.

PRE-CONSTRUCTION ACTIVITIES
The contractors are finalizing planning documents to ensure that all U.S.
and Vietnamese requirements are met during project implementation. MND
held a land handover event on September 27, 2012, where all parties
walked around the site to establish and understand the location of project
boundaries.
CONSTRUCTION ACTIVITIES
After mobilizing to Danang on
September 24, 2012, contractors
completed a land survey to finalize the
land handover. The contractors also
began installing erosion control
measures and clearing and grading
the planned location for the thermal
desorption treatment pile containment
structure.
Surveying excavation limits
INSPECTION AND MONITORING
(Photo: CDM Smith)
As part of the project’s environmental
mitigation and monitoring plan, USAID contractors completed the first
round of baseline dioxin air sampling. Contractors also began a biodiversity
study to ensure that no impact to rare or endangered plants or animals
would occur during project activities.
CAPACITY BUILDING AND STAKEHOLDER ENGAGEMENT
USAID contractors held the first construction and hazardous waste
operations health and safety training for site workers on October 12-13,
2012.

Health and Safety Training
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For more information:
Website: Vietnam.usaid.gov
USAID General Development
Office, Hanoi, Vietnam
Phone: (84-4) 3935-1260

Clearing and grading the thermal desorption treatment pile area
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ViӋt Nam: Xӱ lý Môi trѭӡng Ô nhiӉm
Dioxin tҥi Sân bay Ĉà Nҹng
Báo cáo TiӃn ÿӝ: 20 tháng 08 năm 2012 ÿӃn 31 tháng 10 năm 2012
Công tác xӱ lý môi trѭӡng ô nhiӉm dioxin tҥi Sân bay Ĉà Nҹng ÿã bҳt ÿҫu. Sau
lӉ khӣi công ngày 09 tháng 08 năm 2012, do USAID và Bӝ Quӕc phòng (BQP)
ViӋt Nam ÿӗng chӫ trì, công tác thӵc ÿӏa chính thӭc bҳt ÿҫu ngày 20 tháng 08
năm 2012. Các nhà thҫu cӫa USAID ÿã ÿѭӧc huy ÿӝng ÿӃn Ĉà Nҹng và bҳt ÿҫu
thӵc hiӋn các công tác chuҭn bӏ tҥi công trѭӡng. Nhӳng ÿiӇm chính ÿѭӧc tóm tҳt
dѭӟi ÿây.

L̽y m̓u không khí n͙n t̹i Sân bay
Ĉà N͍ng, Vi͟t Nam
(̺nh: CDM Smith)

SӬC KHӒE & AN TOÀN
62 ngѭӡi hoàn thành tӕt khóa tұp
huҩn vӅ Sӭc khӓe và An toàn Thi
công và Xӱ lý Chҩt thҧi Nguy hҥi
vào tháng 10 năm 2012

HOҤT ĈӜNG TRѬӞC THI CÔNG
Các nhà thҫu ÿang hoàn tҩt nhӳng tài liӋu lұp kӃ hoҥch nhҵm ÿҧm bҧo ÿáp
ӭng tҩt cҧ các yêu cҫu cӫa Hoa KǤ và ViӋt Nam trong quá trình thӵc hiӋn dӵ
án. BQP tә chӭc lӉ bàn giao mһt bҵng vào ngày 27 tháng 09 năm 2012.
Tҩt cҧ các bên ÿã cùng ÿi vòng quanh khu vӵc ÿѭӧc bàn giao nhҵm xác
ÿӏnh và hiӇu rõ hѫn vӅ ranh giӟi thӵc
hiӋn dӵ án.
HOҤT ĈӜNG THI CÔNG
Ngay sau khi huy ÿӝng ÿӃn Ĉà Nҹng
ngày 24 tháng 09 năm 2012, các nhà
thҫu ÿã hoàn tҩt khҧo sát mһt bҵng
ÿѭӧc giao. Các nhà thҫu cǊng bҳt
ÿҫu lҳp ÿһt thiӃt bӏ kiӇm soát sҥt lӣ,
cǊng nhѭ phát quang và san nӅn cho
vӏ trí dӵ kiӃn xây dӵng mӕ xӱ lý khӱ
hҩp thu nhiӋt.
Kh̻o sát các ÿ́͵ng biên ÿào xúc
KIӆM TRA VÀ QUAN TRҲC
(̺nh: CDM Smith)
Nhѭ là mӝt phҫn trong kӃ hoҥch
quan trҳc và giҧm nhҽ tác ÿӝng môi trѭӡng cӫa dӵ án, các nhà thҫu cӫa
USAID ÿã hoàn tҩt giai ÿoҥn ÿҫu tiên cӫa viӋc lҩy mүu không khí nӅn ÿӕi
vӟi dioxin. Các nhà thҫu cǊng bҳt ÿҫu tiӃn hành nghiên cӭu ÿa dҥng sinh
hӑc nhҵm ÿҧm bҧo sӁ không làm ҧnh hѭӣng ÿӃn thӵc vұt và ÿӝng vұt quý
hiӃm hoһc ÿang bӏ ÿe dӑa trong quá trình thӵc hiӋn dӵ án.

Hu̽n luy͟n Sc khͧe và An toàn

NÂNG CAO NĂNG LӴC VÀ THAM GIA CӪA CÁC BÊN LIÊN QUAN
Vào hai ngày 12-13 tháng 10 năm 2012, các nhà thҫu cӫa USAID ÿã tә
chӭc khóa tұp huҩn ÿҫu tiên vӅ sӭc khӓe và an toàn thi công và xӱ lý chҩt
thҧi nguy hҥi cho nhân viên sӁ làm viӋc tҥi công trѭӡng.
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