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NEWSLETTER 

PV DRILLING’s 

Kính gửi toàn thể Cán bộ, Công Nhân viên Tổng Công ty PV Drilling, 

Hoạt động của Tổng công ty PV Drilling trong quý 1/2020 tương đối ổn định và hiệu quả với 

doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ năm trước, hiệu suất sử dụng giàn khoan 

đạt 100%. Tuy nhiên, do ảnh hưởng kép từ dịch COVID-19 và sự lao dốc của giá dầu từ quý 

trước, dự kiến từ quý 2 về sau, nếu như giá dầu không được cải thiện, các đơn vị trong Tập 

đoàn Dầu khí Việt Nam trong đó có PV Drilling có nguy cơ bị thua lỗ. Theo đó, một số hợp 

đồng dịch vụ có khả năng bị hoãn thực hiện hợp đồng hoặc giãn tiến độ thực hiện hợp đồng.  

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Tổng công ty chúng ta vẫn nỗ lực và đạt 

nhiều thành tích đáng khích lệ trong lĩnh vực HSEQ. Cụ thể, mục tiêu vận hành an toàn, 

không để xảy ra sự cố gây mất thời gian lao động (Zero-LTI) đã đạt được trong toàn bộ các 

hoạt động của Tổng Công ty, từ các giàn khoan đến các cơ sở sản xuất, cung cấp dịch vụ trên 

bờ. Đặc biệt là, chúng ta vui mừng đón nhận thành tích 05 năm liên tục vận hành an toàn 

(Zero LTI) của giàn PV DRILLING VI vào ngày 28/02/2020 và 13 năm liên tục vận hành an 

toàn (Zero LTI) của giàn PV DRILLING I vào ngày 10/3/2020. Những thành tích cực kỳ xuất 

sắc này là kết quả của sự cống hiến không mệt mỏi, tinh thần hăng say làm việc nhóm và trình 

độ chuyên môi giỏi của hàng trăm người đã và đang trực tiếp làm việc trên giàn PV 

DRILLING I, giàn PV DRILLING VI cũng như gián tiếp hỗ trợ cho hoạt động của giàn. 

Nhân dịp này, thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng công ty, tôi xin chúc mừng tập thể giàn PV 

DRILLING I, giàn PV DRILLING VI về những thành tích xuất sắc này 

Trong 3 tháng đầu năm 2020, bên cạnh các hoạt động nhằm duy trì hiệu lực của Hệ thống 

quản lý An toàn-Sức khỏe-Môi trường-Chất lượng (HSEQ), Tổng công ty và các đơn vị thành 

viên chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, tuân 

thủ khuyến cáo của Bộ Y tế và phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh. Nhờ vào sự chủ 

động hợp tác và nghiêm túc thực hiện các quy định phòng ngừa dịch bệnh của người lao 

động, đến nay, trong toàn Tổng công ty chưa ghi nhận bất cứ ca bệnh xác định nào. Tổng 

công ty cũng đã lên kế hoạch hành động để ứng phó với dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an 

toàn cho CBCNV làm việc trong nước và tại nước ngoài tùy theo diễn biến của dịch bệnh. 

Nhiều công việc đặc thù tại PV Drilling đòi hỏi người lao động phải làm việc với dụng cụ 

cầm tay, vì vậy kiến thức về an toàn trong việc sử dụng dụng cụ cầm tay là hết sức cần thiết 

nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu các sự cố có thể xảy ra. Nhằm phổ biến rộng rãi hơn về chủ đề 

này, chuyên san lần này xin gửi đến quý bạn đọc bài viết chuyên đề Thực hành an toàn với 

dụng cụ cầm tay. Hy vọng rằng những thông tin hữu ích này sẽ trang bị cho bạn đọc những 

hiểu biết cơ bản về an toàn trong việc sử dụng dụng cụ cầm tay trong công việc cũng như 

trong cuộc sống hàng ngày.  

Nhân đây, thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng công ty, tôi kêu gọi toàn thể CBCNV trong Tổng 

công ty phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng Tổng công ty vượt qua giai đoạn khó 

khăn này nhằm giúp Tổng công ty ngày càng phát triển vững bền. 

Để kết thúc, như thường lệ, tôi xin gửi lời chúc đến tất cả các thành viên của PV Drilling luôn 

làm việc an toàn và đạt hiệu quả cao. 
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TRONG SỐ NÀY 

PV DRILLING I: 

Vào đúng 12 giờ đêm ngày 

09/03/2020, giàn khoan PV DRILL-

ING I một lần nữa mang đến niềm từ 

hào lớn cho Tổng Công ty PV Drill-

ing khi tiếp tục cán mốc 13 năm liên 

tục vận hành an toàn không để xảy 

ra sự cố mất thời gian lao động 

(Zero LTI) do Hiệp hội các Nhà thầu 

khoan quốc tế (IADC) công nhận, 

đây là cột mốc rất đáng tự hào 

không chỉ riêng cho PV Drilling mà 

cho cả ngành Dầu khí Việt Nam nói 

chung. 13 năm đó, không phải là 

một thời gian dài, nhưng cũng không 

dễ để duy trì thành tích an toàn liên 

tục, đặc biệt đối với một nhà thầu 

khoan còn non trẻ như PV Drilling, 

đặc biệt hơn nữa, sự kiện này lại 

được thiết lập ngoài lãnh thổ Việt 

Nam nơi mà chúng ta gặp không ít 

khó khăn đến từ khác biệt về văn 

hóa, sắc tộc, tôn giáo... Kết quả này, 

một lần nữa thể hiện tinh thần đoàn 

kết của cả một tập thể gắn kết, sự 

chỉ đạo xuyên suốt từ Ban Lãnh đạo 

Tổng Công ty, bản lĩnh của Người 

tiên phong trong ngành khoan dầu 

khí,…Có thể thấy PV Drilling đã 

hoàn toàn làm chủ công nghệ, vận 

hành độc lập ở mọi điều kiện hoàn 

cảnh khó khăn dù trong nước hay ở 

nước ngoài. Giàn khoan PV 

DRILLING I liên tục xác lập được 

các kỷ lục mang tầm cỡ quốc tế như 

vậy là nhờ sự đoàn kết, đồng lòng 

như một của cả một tập thể 

CBCNV của giàn khoan PV 

DRILLING I luôn biết vượt lên khó 

khăn để hoàn thành nhiệm vụ được 

sự tin tưởng tuyệt đối của khách 

hàng lớn như Murphy, Hibiscus, 

Petronas…, được sự ủng hộ mạnh 

mẽ từ Ban Lãnh đạo Tổng Công ty. 

Trước đó, vào ngày 28/02/2020, 

CHÚC MỪNG GIÀN PV DRILLING I  ĐẠT THÀNH TÍCH 

13 NĂM LIÊN TIẾP VẬN HÀNH AN TOÀN 

NĂM VẬN HÀNH AN TOÀN 13 Zero L
TI 
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tiến hành diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp 

dịch viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona 

gây ra. Kịch bản diễn tập tuy khác nhau nhưng 

đều tập trung vào cách xử lý tình huống khi có 

dịch bệnh phát sinh trên giàn cũng như nâng 

cao ý thức, trang bị kiến thức cho CBCNV 

trong công tác phòng chống dịch.  

Nhằm sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19 

trước khi giàn khoan PV DRILLING VI trở về 

Việt Nam tiến hành chiến dịch khoan cho 

khách hàng Rosneft dự kiến trong quý 2 năm 

nay , Xí nghiệp Điều hành Khoan phối hợp với 

Công ty PVD Offshore đã tiến hành bố trí khu 

vực cách ly tạm thời cho CBCNV giàn khoan 

ngay tại Vũng Tàu. Việc này nhằm hạn chế 

CBCNV giàn khoan di chuyển sang các 

tỉnh/thành phố khác khi đổi ca để giảm thiểu 

nguy cơ bị lây nhiễm, ảnh hưởng đến kế hoạch 

hoạt động, sản xuất của giàn khoan.  

giàn khoan PV DRILLING VI đã đạt thành 

tích 05 năm liên tục vận hành an toàn, không 

xảy ra sự cố gây mất thời gian lao động (Zero 

LTI). Thành tích hoạt động an toàn và hiệu 

suất hoạt động cao của giàn khoan PV 

DRILLING I nói riêng và các giàn khoan tự 

nâng của PV Drilling nói chung đã đóng góp 

vào việc nâng cao uy tín và hình ảnh cũng 

như tạo lợi thế cạnh tranh của Tổng Công ty 

PV Drilling trên trường quốc tế, góp phần vào 

việc thực hiện chiến lược cung cấp dịch vụ ra 

nước ngoài của PV Drilling. 

  HOẠT ĐỘNG HSEQ 

TRÊN GIÀN KHOAN 

Định kỳ, chiến dịch an toàn 

quý 1/2020 với chủ đề: “Go 

Green & Keeping the scene 

clean” được triển khai rộng 

khắp trên tất cả các giàn kho-

an biển của PV Drilling. Chủ 

đề này nhằm nâng cao ý thức 

của CBCNV về việc chung tay góp phần bảo 

vệ môi trường, trái đất khỏi ô nhiễm do tác 

động của khói, bụi, rác thải độc hại,… cũng 

như có trách nhiệm giữ gìn khu vực làm việc 

của mình luôn gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo tất 

cả các loại rác thải phải được phân loại tại 

nguồn, thu gom, lưu trữ vào đúng vị trí đã 

định.   

Để nâng cao ý thức cũng như trang bị kiến 

thức phòng chống dịch viêm đường hô hấp 

cấp do Virus Corona gây ra (COVID-19), vào 

ngày 19/3/2020 vừa qua, giàn khoan PV 

DRILLING I đã tiến hành diễn tập ứng phó 

khẩn cấp đối với dịch bệnh này với sự tham 

gia của bác sỹ giàn và đội Catering. Theo đó, 

kịch bản là trên giàn khoan phát hiện có 1 

người bị nghi  nhiễm Virus Corona. Cụ thể, 

sau khi tiến hành các biện pháp kiểm tra y tế, 

bác sỹ  đã thông báo với Giàn trưởng (OIM) 

và  đại diện khách hàng (Company man) sau 

đó tiến hành áp dụng các biện pháp cần thiết 

như cách ly, khử khuẩn,… lên kế hoạch 

chuyển bệnh nhân về bờ điều trị. Cuộc diễn 

tập đã kết thúc sau 10 phút, sau đó, đội diễn 

tập đã tiến hành thảo luận các điểm đạt và 

chưa đạt như trang bị thêm cho đội ứng cứu 

mạng che mặt –face shield phòng trong 

trường hợp kính bảo hộ bị hấp hơi, cách kiểm 

soát/xử lý rác thải từ bệnh nhân nghi 

nhiễm…cũng như việc làm thông thoáng khu 

vực Sick-base.   

Trước đó, vào các ngày 03/3, 06/3 và 09/3, 

các giàn khoan PV DRILLING III, PV 

DRILLING II và PV DRILLING VI cũng đã 
Diễn tập ứng phó dịch viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona  
gây ra (COVID-19) trên các giàn khoan Jackup của PV Drilling 

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất tại PVD Tech 
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HỆ THỐNG QUẢN LÝ HSEQ 

Trong quý 1/2020 các đơn vị thành viên 

cũng như Tổng Công ty đã tiến hành tổ 

chức họp xem xét lãnh đạo nhằm đánh 

giá tổng thể tính hiệu lực của Hệ thống 

quản lý HSEQ, rà soát các vấn đề cần 

giải quyết và đề ra các biện pháp cải tiến 

thích hợp. Ngoài ra, nhằm chuẩn bị cho 

công tác chuyển đổi Hệ thống quản lý 

ATSKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 

18001:2007 sang tiêu chuẩn ISO 

45001:2018, cuộc họp cũng tiến hành 

phân tích, đánh giá sự khác biệt giữa 2 

Hệ thống và đề xuất các giải pháp thích 

hợp như ban hành mới, hoặc hiệu chỉnh 

các tài liệu hiện hành sao cho phù hợp 

với yêu cầu mới của ISO 45001:2018. 

 CÔNG TÁC ATSKMT & VỆ 

SINH LAO ĐỘNG 

Trong 02 ngày 03 - 04/03/2020, Ban An 

toàn Chất lượng – Tổng Công ty PV 

Drilling đã tổ chức kiểm tra không báo 

trước công tác An toàn – Sức khỏe nghề 

nghiệp – Môi trường (Unannouced HSE 

Walkabout) tại cơ sở Sản xuất trực tiếp 

và Căn cứ của các đơn vị thành viên và 

Liên doanh thuộc Tổng Công ty PV 

Drilling tại Khu Công nghiệp Phú Mỹ, 

Khu Công nghiệp Đông Xuyên, Căn cứ 

Ứng cứu Dầu tràn và cảng Hạ lưu PTSC 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Đây là đợt kiểm tra định kỳ của Tổng 

Công ty PV Drilling, nhằm đánh giá 

khách quan sự tuân thủ các quy định An 

toàn – Sức khỏe nghề nghiệp – Môi 

trường tại các đơn vị. Kết quả kiểm tra 

ghi nhận nỗ lực duy trì và cải tiến trong 

công tác An toàn – Sức khỏe nghề 

nghiệp – Môi trường được duy trì tốt tại 

hầu hết đơn vị thành viên và Liên do-

anh. Tuy nhiên, vẫn phải lưu ý một số 

điểm chưa phù hợp được phát hiện trong 

quá trình kiểm tra, tập trung vào các nội 

dung: Sự tuân thủ của người lao động về 

các quy định Bảo hộ lao động trong quá 

trình làm việc, An toàn thiết bị và An 

toàn liên quan đến trang thiết bị Ứng 

phó khẩn cấp và Phòng chống cháy nổ. 

Ngoài ra, Ban An toàn Chất lượng cũng 

kết hợp kiểm tra công tác triển khai 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại 

các Nhà xưởng, Căn cứ sản xuất của các 

Đơn vị thành viên. Kết quả kiểm tra thực 

tế cho thấy hầu hết các Đơn vị đều đã 

triển khai các biện pháp phòng chống 

COVID-19 tuân theo các Chỉ thị của Tập 

đoàn Dầu khí và Tổng Công ty, điển 

hình là PVD Tech và Vietubes. Các biện 

pháp đã triển khai bao gồm: Đo thân 

nhiệt bắt buộc cho khách hàng đến công 

tác; Yêu cầu khách hàng kê khai thông 

tin y tế, đeo khẩu trang và rửa tay bằng 

Gel / dung dịch sát khuẩn trước khi vào 

Nhà xưởng, Căn cứ sản xuất; Theo dõi 

tình trạng sức khỏe của nhân viên hàng 

ngày; Tuyên truyền và cập nhật thông tin 

về dịch bệnh COVID-19 trong các cuộc 

họp an toàn, họp giao ban, qua email và 

bảng thông tin nội bộ. 

Trước tình hình diễn biến ngày càng 

phức tạp của dịch Covid-19, Ban ATCL 

đã đề nghị các Đơn vị rà soát lại công 

tác triển khai thực tế tại khu vực Văn 

phòng, nhà xưởng của đơn vị mình và 

chủ động có biện pháp thích ứng, đảm 

bảo việc triển khai thực hiện nghiêm túc 

theo yêu cầu của Tập đoàn và Tổng 

Công ty, cũng như phòng, chống dịch 

hiệu quả. 

Nhằm hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái 

đất năm 2020, PV Drilling đã phát động 

phong trào kêu gọi toàn thể CBCNV 

cùng chung tay trong việc tiết kiệm điện, 

bảo vệ môi trường. Các hoạt động cụ thể 

bao gồm: thực hiện tuyên truyền qua 

email và các cuộc họp HSE, tắt các thiết 

bị điện không cần thiết của văn phòng và 

xưởng sản xuất, tiết kiệm nguyên vật 

liệu sản xuất, tái sử dụng nguyên vật liệu 

thừa/cũ và đặc biệt là Tắt đèn và các 

thiết bị điện không cần thiết trong một 

giờ từ 20h30 đến 21h30 ngày 

28/03/2020. 

Việc tuyên truyền cho Chiến dịch Giờ 

Trái đất đã được các đơn vị thành viên  

như: PVD Tech, PVD DD, PVD Invest, 

PVD Offshore… nhiệt tình hưởng ứng. 

Các Công ty này đã thực hiện tuyên 

truyền qua email, đặt băng rôn, khẩu 

hiệu ngay lối ra vào cổng Trụ sở Công 

ty/Căn cứ, khu vực thang máy, tại bảng 

tin và các khu vực nghỉ giải lao. Ngoài 

ra, để cụ thể hóa việc hưởng ứng này, 

các đơn vị đã khuyến khích CBCNV của 

mình rút hết tất cả các thiết bị điện 

không cần thiết trước khi ra về, hạn chế 

sử dụng các sản phầm làm từ nhựa và 

túi nilon, đặc biệt những sản phẩm nhựa 

dùng một lần như bao ni lông, ống hút, 

hộp xốp, muỗng nĩa nhựa, nước đóng 

chai… 

Nhằm hưởng ứng Tháng hành động về 

ATVSLĐ, trong quý 1 năm 2020 Xí 

nghiệp PVD Invest đã cho tiến hành 

phát quang, dọn dẹp khu vực làm việc 

tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – 

đẹp phòng chống bệnh dịch, ngoài ra 

CBCNV cũng tiến hành sắp xếp gọn 

Ban HSEQ kiểm tra công tác AT tại PVD Tech Hưởng ứng Giờ Trái đất tại PVD DD Đoàn đánh giá kiểm tra công tác ứng phó 
dịch COVID-19 tại PVD Well Services 

Hưởng ứng Giờ Trái đất tại PVD Offshore 
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tra y tế, khẩu trang được cung cấp trong 

suốt các chuyến bay. 

 Bố trí các máy đo thân nhiệt tại lối ra vào

của các nhà xưởng, văn phòng làm việc và

cử người túc trực, đo thân nhiệt cho

CBCNV và khách hàng tới làm việc.

 Thực hiện Kê khai y tế trung thực, kịp thời

theo đúng yêu cầu của Tổng Công ty.

 Ban hành Nội qui ra vào cổng tại Căn cứ

Vũng Tàu, áp dụng trong mùa dịch, có hiệu

lực cho tới khi được công bố hết dịch. Theo

đó, khách, người giao hàng chỉ đi vào một

lối theo đường văn phòng Căn cứ và được

đo thân nhiệt trước khi vào, hướng dẫn đeo

khẩu trang, rửa tay khử khuẩn, khai báo y

tế.

Nhờ có các biện pháp kiểm soát tốt nên từ đầu 

dịch cho đến nay, trong toàn Tổng Công ty PV 

Drilling chưa ghi nhận bất cứ ca nhiễm 

gàng trang thiết bị, máy móc tránh nguy cơ 

cháy nổ có thể xảy ra.  

ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG 

KHẨN CẤP 

Nhằm đối với phó với dịch COVID-19, Tổng 

Công ty cũng như các đơn vị thành viên đã 

tiến hành trang bị khẩu trang y tế/khẩu trang 

kháng khuẩn, nước rửa tay, cồn sát khuẩn…

cho toàn thể CBCNV. Bên cạnh đó, Tổng 

công ty và các đơn vị cũng chủ động lập Kế 

hoạch ứng phó dịch COVID-19, lên Kế hoạch 

làm việc từ xa trong trường hợp Trụ sở/Văn 

phòng bị cách ly/cô lập.  

Ngoài ra để hạn chế việc lây nhiễm Virus Co-

rona (SARS-CoV-2), cũng như nghiêm chỉnh 

chấp hành Chị thị số 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về giãn cách xã hội có hiệu 

lực từ ngày 01/4/2020, Tổng Công ty PV 

Drilling và các đơn vị thành viên đã triển khai 

áp dụng luân phiên làm việc tại nhà đối với 

khối Văn phòng. Đối với khối Sản xuất, người 

lao động phải tuân thủ yêu cầu khoảng cách 

tối thiểu 2m giữa 2 người tại nơi làm việc, 

không cho phép giải lao tập trung giữa giờ và 

thực hiện giải lao tại chỗ. Tránh tập trung 

đông khu vực uống nước và hút thuốc; bố trí 

công nhân thay phiên nhau hút thuốc. Các đơn 

vị bố trí chia ca/làm việc luân phiên để đảm 

bảo 50% số CBCNV làm việc tại đơn vị, giảm 

nguy cơ lây nhiễm.  

Một số biện pháp khác được triển khai thực 

hiện nhằm phòng ngừa dịch COVID-19 như 

sau: 

 Luôn theo sát, cập nhật diễn biến tình

hình dịch bệnh từ các nguồn thông tin

quan trọng và tin cậy như: VTV, báo chí;

website của Bộ Y tế, WHO; các thông tin,

chỉ thị, hướng dẫn từ Tổng Công ty, v.v..

để phổ biến cho CBCNV thông qua

email, dán các hướng dẫn tại các vị trí

thích hợp để NLĐ theo dõi.

 Các nhân sự đang hoạt động tại nước

ngoài đã phối hợp với ISOS, các nhà thầu

để chủ động trong việc nắm bắt các thông

tin liên quan đến dịch bệnh. Các biện

pháp phòng ngừa như kiểm tra thân nhiệt

được thiết lập ngay từ địa điểm đổi ca –

trước khi lên giàn: sân bay, bến tàu. Mọi

người lao động lên giàn làm việc đều phải

điền và ký xác nhận vào biểu mẫu kiểm

Dọn dẹp phát quang, sắp xếp gọn gàng thiết bị, máy 
móc tránh nguy cơ cháy nổ tại PVD Invest 

Triển khai họp AT trong bối cảnh 
dịch  COVID -19 tại PVD Invest 

Duy trì khoảng cách làm việc tối thiểu 2m tại khu sản xuất PVD Tech 



COVID-19 nào. Kết quả này thể hiện rõ sự chỉ đạo 

của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, Ban Giám đốc 

các đơn vị thành viên  và các bộ phận phòng/ban 

liên quan cũng như thể hiện sự chủ động hợp tác, 

tính tự giác cao của toàn thể CBCNV  PV Drilling. 

HOẠT ĐỘNG HỘI THẢO 

ĐÀO TẠO  

 Nhằm đảm bảo tuân thủ theo các Chị thị số 05/CT-

TTg ngày 28/01/2020, 06/CT-TTg ngày 

31/01/2020, 10/CT-TTg ngày 25/02/2020, 11/CT-

TTg ngày 04/3/2020, 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 

và 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về giãn cách xã hội (Social Distancing), 

PV Drilling đã tạm hoãn một số các cuộc hội thảo 

chuyên đề sang thời điểm thích hợp hơn sau khi hết 

dịch như Hội nghị thường niên ATSKMTCL 

(HSEQ Day),… Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn 

tuyệt đối trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các 

cuộc họp an toàn hàng tuần, hàng tháng, trước khi 

giao ca…vẫn được duy trì thường xuyên nhưng 

phải đảm bảo giữ khoảng cách, sử dụng khẩu trang 

trong suốt cuộc họp và chỉ những người chủ chốt, 

có liên quan mới tham gia . 

Hoạt động đào tạo nội bộ tại PV Drilling được triển 

khai theo chương trình phát triển nghề nghiệp của 

từng cá nhân, xác định ma trận đào tạo tùy thuộc 

vào yêu cầu năng lực của từng vị trí đảm nhận công 

việc. Hình thức đào tạo thông thường là đào tạo 

thông qua chỉ dẫn trực tiếp trong quá trình thực 

hiện công việc (on-the-job training), theo giáo trình 

và yêu cầu đã được phê duyệt trước. Bên cạnh đó, 

nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp luật, yêu 

cầu của khách hàng và các yêu cầu khác, đối với 

một số khóa học an toàn bắt buộc, cán bộ nhân viên 

sẽ được gửi đi đào tạo bên ngoài.  

Trong quý 1 tại Tp. Vũng Tàu, Phòng ATCL Xí 

nghiệp Điều hành Khoan đã tiến hành tổ chức đào 

tạo 3 lớp điều tra tai nạn, sự cố (TOPSET) cho các 

chức danh chủ chốt trên giàn khoan như Senior 

Toolpusher, Barge Captain, STC,... Giảng viên của 

các khóa học nói trên là ông Ian Miller, Trưởng 

phòng ATCL, người có trên 30 năm kinh nghiệm 

làm việc trong ngành dầu khí và được Tổ chức Kev-

intopset cấp chứng chỉ giảng dạy. Thông qua khóa 

học, các học viên được trang bị các kiến thức cơ bản 

trong công tác điều tra tai nạn, sự cố tìm ra nguyên 

nhân gốc rễ của sự việc.  

Ngoài các khóa học liên quan tới công tác an toàn, 

vào 2 ngày 07/02/2020 và 11/02/2020, Tổ Y tế 

thuộc Ban ATCL Tổng Công ty đã tổ chức buổi 

tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 lần lượt 

tại Công ty PVD Well Services và Công ty Vie-

tubes. Nội dung tuyên truyền bao gồm các bước cơ 

bản trong công tác phòng, chống lây nhiễm bệnh 

cho mình và cho người xung quanh như cách sử 

dụng khẩu trang, rửa tay đúng cách, khoảng cách 

tiếp xúc, tránh tụ tập nơi đông người,...Mục tiêu của 

buổi huấn luyện là giúp các thành viên tham gia 

nắm vững các nguyên tắc cơ bản trong công tác 

phòng, chống dịch góp phần vào công tác phòng, 

ngừa dịch bệnh cho bản thân, gia đình và xã hội.  

Ngoài các khóa học do Tổng Công ty đứng ra tổ 

chức, trong quý 1/2020, Công ty PVD Tech đã tổ 

chức thành công khóa đào tạo nội bộ “An toàn cơ 

5 

bản” cho 12 CBCNV làm việc tại Căn cứ Vũng 

Tàu. 

Ban hành nội quy ra vào cổng  
Công ty PVD Tech trong dịch COVID -19 

Khẩu trang, máy đo thân nhiệt, cồn sát khuẩn...được 
bố trí tại khu vực bảo vệ, lễ tân, tháng máy...tại các 

đơn vị thành viên 

Xí nghiệp PVD DD  tổ chức khóa học điều tra, tai 
nạn sự cố - TOPSET tại Vũng Tàu 

Tổ Y tế Ban HSEQ Tổng Công ty tổ chức tuyên 
truyền về công tác phòng, chống  dịch COVID -19 

tại Công ty Vietbutes 
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Dụng cụ (cầm tay hay cơ khí) là một phần 
không thể thiếu trong công việc hàng ngày của 
người lao động ở hầu hết các ngành công 
nghiệp. Những dụng cụ này giúp chúng ta dễ 
dàng thực hiện những công việc, mà nếu không 
có chúng, sẽ trở nên khó khăn hoặc đôi khi 
không thể thực hiện được. Tuy nhiên, những 
dụng cụ tiện lợi và quen thuộc này lại thường 
khiến chúng ta chủ quan và quên rằng chúng có 
thể nguy hiểm và có khả năng gây thương tích 
nghiêm trọng, thậm chí tử vong nếu chúng 
không được sử dụng hoặc không được bảo trì, 
bảo dưỡng đúng cách. 

Mỗi người lao động cần phải luôn chú ý đặc 
biệt đến khía cạnh an toàn mỗi khi sử dụng 
dụng cụ để loại bỏ các mối nguy tiềm ẩn hoặc 
giảm thiểu những rủi ro gây thương tổn cũng 
như một số bệnh nghề nghiệp liên quan. 

Những chỉ dẫn an toàn được nêu ở đây không 
thể bao quát hết các mối nguy cũng như các 
biện pháp thực hành an toàn liên quan đến 
dụng cụ cầm tay, dụng cụ cơ khí. Do đó, việc 
Phân tích An toàn Công việc (JSA-Job Safety 
Analysis) phải luôn được thực hiện một cách 
chi tiết và cụ thể đối với từng công việc; các 
mối nguy và rủi ro liên quan đến việc sử dụng 
dụng cụ phải được nhận dạng và đánh giá; các 
biện pháp kiểm soát phải có hiệu lực trong việc 
giảm thiểu rủi ro về mức chấp nhận được. 

Luôn giữ dụng cụ trong tình trạng hoạt 
động tốt thông qua việc bảo trì, bảo 
dưỡng định kỳ. 

Kiểm tra dụng cụ trước khi tiến hành 
công việc và không được sử dụng dụng 
cụ hư, hỏng. 

Xác định đúng dụng cụ cần dùng cho 
công việc, và dùng đúng mục đích sử 
dụng. 

Sử dụng, vận hành dụng cụ theo quy 
trình, và đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất. 

Luôn mang đủ trang bị bảo hộ lao động 
đúng cách khi làm việc với thiết bị, 
dụng cụ. 

THỰC HÀNH AN TOÀN 

Búa 

Búa được xem là dụng cụ cầm tay thông dụng và cũng đặt người sử 
dụng vào nhiều mối nguy. Thái độ chủ quan, sự mất tập trung của người 
lao động khi sử dụng búa là nguyên nhân của nhiều sự cố gây thương 
tật. Nhiều loại búa được thiết kế với các tính năng riêng để sử dụng cho 
những mục đích riêng. Người lao động cần lưu ý sử dụng búa đúng 
chức năng, thực hành các biện pháp an toàn để bảo vệ mình và đồng 
nghiệp. 

Chọn và kiểm tra búa

 Chọn búa đúng loại, đúng kích thước
phù hợp với công việc.

 Mặt búa không bị tòe, mòn, có vết lõm.
Đầu búa phải được gắn chặt vào cán
búa.

 Lau chùi dầu mỡ trên búa để tránh trơn
tuột; gỉ sét nếu có cần phải loại bỏ để
tránh văng mảnh khi sử dụng.

Lưu ý: Mặt búa có cạnh vát sẽ hạn chế 
văng mảnh so với cạnh góc vuông. 

Khu vực làm việc

 Không nên sử dụng búa trong môi trường có mối nguy cháy, nổ.
Hoặc phải sử dụng loại búa chuyên dụng không tạo ra tia lửa.

 Đảm bảo có không gian đủ rộng để quai búa. Kiểm tra bên trên,
dưới sàn và xung quanh để tránh bị vướng, hoặc vấp ngã khi quai
búa.

 Quan sát để đảm bảo những người xung quanh được giữ ở khoảng
cách và vị trí an toàn, tránh hướng văng (có thể) của búa.

Thao tác với búa

Nắm chặt ở vị trí gần cuối 
cán búa giúp tăng lực đập 
của búa.  

Nắm cán ở vị trí gần đầu 
búa làm tăng nguy cơ va 
đập vào tay. 

Gõ búa thẳng góc với bề 
mặt của vật cần gõ 

Việc gõ búa nghiêng góc 
dễ làm hỏng búa và tăng 
khả năng văng mảnh.  

Không được gõ hai mặt búa với nhau, điều 
này khiến búa dễ bị mẻ và văng mảnh 

Luôn tập trung để đóng búa chính xác 
tránh gây thương tật cho bản thân và 
đồng nghiệp. 

Sử dụng đầy đủ bảo hộ lao động. 
Găng tay, kính, và nút tai đặc biệt 
quan trọng khi làm việc với búa. 
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THỰC HÀNH AN TOÀN 

Cờ lê—Mỏ lết 

Cờ lê, mỏ lết là một trong những dụng cụ 
cầm tay được sử dụng rộng rãi nhất.Chức 
năng chính của nó là giữ và xoay các đai ốc, 
bu lông, chốt và các chi tiết có ren.  

Mỗi loại cờ lê, mỏ lết có công dụng và tính 
năng riêng, cần phải sử dụng chúng đúng 
với kích thước, khả năng chịu lực, và mục 
đích được thiết kế.  

Việc giữ thăng bằng, nhận dạng các điểm va 
đập và kẹt tay trước khi tiến hành công việc 
với Cờ lê, mỏ lết là quan trọng để ngăn ngừa 
các thương tật liên quan. 

Ngàm đã bị mòn, 
ngoác rộng. Người 

sử dụng có thể bị mất 
thăng bằng, tay bị va 

đập nếu Cờ lê bị 
trượt khi siết ốc. 

Không tạo thêm lực 
bằng cách nối dài 
dụng cụ vì một số 
mối nguy liên quan: 

 Làm cong, gãy
cơ lê, mỏ lết

 Làm mòn cạnh
đai ốc hoặc/và
ren vì chìa vặn
được tăng lực
quá mức cho
phép

 Tay đòn nối dài
bị trượt gây
thương tổn.

Hãy chọn loại cờ lê
-mỏ lết phù hợp.

Cán của Mỏ lết răng đã 
bị cong do dùng thêm 
tay đòn tạo lực 

Kiểm tra dụng cụ

Chọn lựa dụng cụ phù hợp

Kiểm tra để loại bỏ  Cờ lê-mỏ lết bị mòn, 
cong, nứt. 

Chọn kích thước cờ lê—mỏ lết vừa đúng với mục 
đích công việc. 

Không dùng búa đóng 
để tăng lực siết lên cờ lê
-mỏ lết. Đai ốc và dụng
cụ sẽ bị hỏng, biến
dạng.

Có thể dùng búa để 
đóng trên chìa chuyên 
dụng này. 

 Thao tác đúng cách

Kéo, đừng đẩy! 

Khi sử dụng Cờ lê-mỏ lết, hãy 
chọn tư thế để có thể kéo 
(Hình A) thay vì đẩy (Hình B) 
Điều này giúp tăng lực siết, 
kiểm soát được thăng bằng và 
tránh được va đập, kẹt tay khi 
Cờ lê-mỏ lết bị trượt khỏi đai 
ốc. 

Trong tình huống buộc phải 
đẩy Cờ lê-mỏ lết, hãy sử dụng 
ức bàn tay (Hình C) đúng 
cách (Hình D),  để tránh bị va 
đập và kẹt tay. 

Hình B. Đẩy mỏ lết. Ngón tay có thể bị va đập 

Hình C. Dùng ức bàn tay, 

phần màu đỏ, để đẩy 
Hình A: Kéo mỏ lết 

Hình D: Đẩy mỏ lết đúng cách 

3 điểm tiếp xúc. Đặt đai sát vào thân mỏ lết, điều chỉnh 
ngàm di động để đảm bảo đai ốc được ngậm chặt cả ba 
hướng. 

Đai ốc chỉ được tiếp xúc 2 bên ngàm, Mỏ 
lết dễ bị trượt khi siết. 

Gia lực lên ngàm di động. Luôn kéo mỏ lết về phía 
ngàm di động. Khi đó ngàm di động sẽ được ép chặt 
vào thân mỏ lết, làm tăng lực siết (mở). Nếu làm 
ngược lại, ngàm di động sẽ bị đẩy hở ra, mỏ lết sẽ dễ 
bị trượt và ngàm di động dễ bị hỏng. 

Mỏ lết răng (pipe wrench)—chỉ 2 điểm tiếp xúc: 

 Chọn pipe wrench (mỏ lết răng) đúng kích thước
với đường kính ống.

 Luôn duy trì khoảng trống giữa ống và thân
ngàm di động (2 điểm tiếp xúc), điều này giúp
ống không bị trượt khi vặn.

 Đặt pipe wrench vuông góc với đường ống

 Gia lực về phía ngàm di động để tránh bị bật ra.

 Không dùng pipe wrench để siết đai ốc các loại.

Mỏ lết răng quá nhỏ so với ống, 
nên không có khoảng hở, dễ bị 
trượt khi siết 

Dùng đúng dụng cụ

Đón xem Newsletter số tiếp theo:  

Thực Hành An Toàn với Dụng cụ Cơ khí (Power tools) 



PV DRILLING I 

Khách hàng:  
Petronas Malaysia 

Vị trí: SMDP-B WHP 

Zero-LTI: 13 năm 
(10/03/2020) 

PV DRILLING VI 

Khách hàng tiếp 
theo: Rosneft 

Vị trí: Vungtau An-
chorage 

Zero-LTI: 5 năm 
(28/02/2020) 

TAD PV DRILLING V 

Re-Activating for Shell 
Brunei Drilling Cam-
paign 

Zero-LTI: 7 năm 
(03/12/2019) 

LAND RIG  

PV DRILLING 11 

Re-Activating for GBRS 

drilling campaign 

Zero-LTI: 3 năm 

(01/7/2019) 

PV DRILLING III 

Khách hàng:  
Repsol Malaysia 

Vị trí: Kota Kinabalu 

PV DRILLING II 

Khách hàng: 

Petronas Malaysia 

Vị trí: 4Q—21 

Zero-LTI: 10 năm 
(15/9/2019) 

CHỈ SỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG TÍNH ĐẾN 31/3/2020 

1Nghị định số 03/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 68 Nghị 

định số 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã 

được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP của Chính 

phủ về quản lý trang thiêt bị y tế; ban hành ngày 01/01/2020; hiệu lực ngày 

01/01/2020. 

2Nghị định số 24/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một 

số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; ban hành ngày 

24/02/2020; hiệu lực ngày 24/02/2020. 

3Nghị định số 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định Danh mục 

hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và 

vận chuyển hàng hóa nguy  hiểm trên đường thủy nội địa; ban hành ngày 

08/04/2020; hiệu lực ngày 01/06/2020.  

4Quyết định số 133/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc ban hành Kế hoạch 

quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu; ban hành ngày 17/01/2020; hiệu lực 

ngày 17/01/2020. 

5 Quyết định số 04/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành 

kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/07/2016; ban hành ngày 

13/01/2020; hiệu lực ngày 28/02/2020.   

6Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc ban hành Quy 

chế ứng phó sự cố chất thải; ban hành ngày 17/03/2020; hiệu lực ngày 

01/05/2020. 

7 Thông tư số 03/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận Tải về việc 

quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên 

và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam; ban hành ngày 

21/02/2020; hiệu lực ngày 15/04/2020. 

8  Thông tư số 01/2020/TT-BXD của Bộ Xây Dựng về việc ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình; 

ban hành ngày 06/04/2020; hiệu lực ngày 01/07/2020. 

9Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh 

Xã hội về việc ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất 

có yêu cầu nghiêm ngặt vể an toàn, vệ sinh lao động; ban hành ngày 

30/12/2019; hiệu lực ngày 01/03/2020. 

10  Thông tư số 42/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa

đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các 

Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành; 

ban hành ngày 18/12/2019; hiệu lực ngày 05/02/2020. 

11  Quyết định số 1640/QĐ-DKVN của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về

việc ban hành “Hướng dẫn lựa chọn, lưu giữ, sử dung và thải bỏ hóa 

chất trong các hoạt động dầu khí”; ban hành ngày 07/04/2020; hiệu lực 

ngày 07/04/2020. 

12  Quyết định số 1662/QĐ-DKVN của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về

việc ban hành “công tác kiểm dịch, chống lây nhiễm COVID 19 trên 

các công trình biển”; ban hành ngày 08/04/2020; hiệu lực ngày 08/04/2020. 

CẬP NHẬT VBPL  LĨNH VỰC HSEQ 

TOTAL 

INCIDENTS 0 
 LOST-TIME INCIDENT 0 

 Oil/Chemical 
Spills 0 

 FIRST-AID CASE 0 

NEARMISS 0 

 PROPERTY DAMAGE 0 

RECORDABLE INCIDENT
0 

(MTC/RWTC) 

8 

TỔNG SỐ GIỜ  CÔNG 

MÔI TRƯỜNG 

49 (tấn) 
Chất thải rắn 

37 (tấn) 
CTNH 

3 537 (m3) 
Nước thải 

Tiêu thụ điện Tiêu thụ nước 

993 983 
Tổng giờ công 

302 439 
Văn phòng 

161 936 
Căn cứ/Xưởng 

AN TOÀN SỨC KHỎE 

1 048 (lượt) 
  Đào tạo HSEQ 

26 791 (thẻ) 
PVD Card Thưởng HSEQ 

  1 066 (tr.đ) 
Tổng tiền thưởng 

671 (lượt) 

4 827 (m3)  509 179 (kWh) 

529 608 
Giờ công biển 



PV DRILLING I 

ADRIAN - Deckpusher 

Card Winner 

HENRICK – Head Roustabout 

Card Winner 
NGUYEN VAN TRUNG - A. Driller 

Card Winner 

ANDY SEMIT - Roustabout 

Card Winner 
 DEAN BIN SIUS - Laundryman 

Card Winner 

PV DRILLING II 

CHARLIE – Floorman 

Card Winner 

DUNDANG ANAK - Crane Operator 

Card Winner 

HONG CHUNG WANG - Mechanic 

Card Winner 

MOHD SHAFIQ - Steward 

Card Winner 

MATEUS ABAU - Floorman 

Card Winner 

THƯỞNG AN TOÀN 
PVD CARD WINNER 

Quý 1 - 2020 

PV DRILLING VI 

ENGKOT ANAK - Crane Operator 

Card Winner 

JULIS ANAK - Roustabout 

Card Winner 

JIMMY ANAK   - Head Roustabout 

Card Winner 

CHRISTOPHER - Cook 

Card Winner 

TRINH XUAN LIEM - A.B.C 

Card Winner 

MUHAMMAD HAHRI - Head Roustabout 

Card Winner 

PV DRILLING III 

MOHD BIN DAUD - Roustabout 

 Card Winner 

EWE CHANG CHING - D.D 

Card Winner 

ERWAN BIN ALI – Motorman

Card Winner 

CHUA JIA JUN – Welder 

Card Winner 

TRUONG THANH TUAN - Electrician 

Card Winner 

KRISTONADO BIN TEROK - Steward 

Card Winner 

PHAM ANH SON - Derrickman 

Card Winner 
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