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

Tác động kép từ dịch COVID-19 và giá dầu giảm sâu, duy trì ở mức thấp đã có những ảnh hưởng 

tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty PV Drilling trong quý 2/2020. Nếu 

như hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng thuộc sở hữu của PV Drilling trong quý 1 là 100% thì 

con số này trong quý 2 chỉ là gần 80%. Dự kiến trong thời gian tới, Tổng Công ty sẽ đối mặt với 

nhiều khó khăn từ việc tìm kiếm việc làm đến cân bằng các dòng tài chính, cắt giảm chi phí… 

nhằm duy trì việc cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng và an toàn trong bối cảnh các công ty dầu 

cắt giảm chi tiêu cho các dự án thăm dò, tìm kiếm những giếng dầu mới. 

Mặc dù sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, toàn thể CBCNV PV Drilling vẫn luôn nỗ lực 

hướng tới mục tiêu chung: đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả, góp phần duy trì lợi thế cạnh 

tranh của PV Drilling trên thị trường quốc tế. Đặc biệt, vào ngày 01/7/2020, giàn khoan đất liền 

PV DRILLING 11 đang hoạt động tại Algeria đã đạt thành tích vận hành an toàn trong 4 năm liên 

tục (Zero LTI). Trong điều kiện vận hành khắc nghiệt và xa xôi, thành tích của PV DRILLING 11 

chính là niềm tự hào của Tổng Công ty PV Drilling chúng ta. 

Trong quý 2/2020, tại PV Drilling, bên cạnh công tác duy trì hiệu lực của hệ thống quản lý, các 

hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ lần thứ 4 năm 2020 với chủ đề: “Đẩy mạnh 

cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi 

làm việc” như tuyên truyền cập nhật thông tin ATVSLĐ từ Sở LĐTBXH, tăng cường kiểm tra, 

giám sát ATVSLĐ tại các cơ sở sản xuất trực tiếp, tổ chức diễn tập ƯPTHKC được Tổng Công ty 

và các đơn vị triển khai phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19 tại Việt Nam. Kết quả là Mục 

tiêu vận hành an toàn, không để xảy ra sự cố mất thời gian lao động (Zero-LTI) đã đạt được trong 

toàn bộ hoạt động của Tổng Công ty. 

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

vì vậy kiến thức về an toàn trong việc sử dụng dụng cụ cơ khí 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 và tiếp theo 

bài viết chuyên đề số trước, chuyên san lần này xin gửi đến quý bạn đọc bài viết chuyên đề Thực 

hành an toàn với dụng cụ cơ khí. 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 cơ khí trong công việc cũng 

như trong cuộc sống hàng ngày.  

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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HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 

Ngày 09/07/2020, tại thành phố 

Vũng Tàu, Tổng Công ty Cổ phần 

Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí 

(PV Drilling) đã tổ chức thành công 

Hội nghị An toàn - Sức khỏe - Môi 

trường - Chất lượng (HSEQ) năm 

2019 với sự tham dự của đông đảo 

khách mời đến từ Tập đoàn Dầu khí 

Việt Nam, các khách hàng PVEP, 

JVPC, Premier Oil, Cửu Long JOC, 

Hoàng Long Hoàn Vũ JOC, Phú 

Quốc POC ... ; về phía PV Drilling 

có sự tham dự của Ban lãnh đạo 

Tổng Công ty, Ban giám đốc các 

đơn vị thành viên và hơn 100 cán bộ 

nhân viên xuất sắc trong công tác 

HSEQ năm 2019. 

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết 

công tác quản lý An toàn-Sức khỏe-

Môi trường-Chất lượng năm 2019 

của PV Drilling và các bài tham 

luận từ các đơn vị thành viên với 

các chủ đề liên quan đến công tác 

an toàn trên các giàn khoan, kinh 

nghiệm ứng phó với COVID-19 

cũng như kinh nghiệm xây dựng, 

hoàn thiện hệ thống quản lý HSEQ 

song song với sự tăng trưởng trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh. Các 

đại biểu tham dự Hội nghị đã tích 

cực thảo luận và chia sẻ ý kiến 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN XUÂN CƯỜNG PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO TẠI HỘI NGHỊ AT-SK-MT-CL 

CÔNG TÁC AN TOÀN - SỨC KHỎE - MÔI TRƯỜNG 

CHẤT LƯỢNG NĂM 2019 

Zero LTI 
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tiến hành kiểm tra bảo dưỡng sau 5 năm hoạt 

động tại Vũng Tàu Anchorage (H-18). Giàn 

khoan TAD PV DRILLING V tiếp tục neo đậu 

tại Cảng PV Shipyard, Vũng Tàu và đang trong 

giai đoạn tái khởi động cho chiến dịch khoan 

cho khách hàng Shell Brunei, bắt đầu từ tháng 

7 năm 2021, giàn khoan PV DRILLING 11 

đang standby tại Hassi Messaoud, Algeria và 

có khả năng tiến hành chiến dịch khoan cho 

khách hàng GBRS vào cuối năm nay. 

Vào ngày 07/6/2020, Giàn khoan PV DRILL-

ING II đã vinh dự tiếp đón Đoàn kiểm tra công 

tác HSE của Petronas. Trong thời gian làm việc 

trên Giàn, Đoàn đã cập những chính sách mới 

của Petronas và chia sẻ những vấn đề an toàn 

có liên quan. Kết thúc chuyến công tác, Đoàn 

kiểm tra đã có những nhận xét tốt và đánh giá 

rất cao văn hóa an toàn của Giàn. 

Định kỳ, chiến dịch an toàn quý 2/2020 với chủ 

đề: “Kiểm soát sự căng thẳng - Stress” được 

triển khai rộng khắp trên tất cả các giàn khoan 

nhằm làm rõ các nội dung và rút ra bài học 

kinh nghiệm. 

Trong bài phát biểu chỉ đạo của mình, Ông 

Nguyễn Xuân Cường –Tổng Giám đốc PV 

Drilling bày tỏ sự đồng tình và khẳng định 

cam kết mạnh mẽ của Ban lãnh đạo Tổng 

Công ty đối với công tác An toàn-Sức khỏe-

Môi trường-Chất lượng. Tổng Giám đốc khen 

ngợi và ghi nhận nỗ lực không mệt mỏi của 

toàn thể cán bộ công nhân viên nói chung và 

các cán bộ làm công tác HSEQ của Tổng 

Công ty PV Drilling và các đơn vị thành viên 

nói riêng trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 

2019 và 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời 

Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh, ngoài việc 

PV Drilling là công ty dịch vụ có uy tín về 

chất lượng thì cần hết sức xem trọng công tác 

HSE, phải xem các thành tích về HSE là một 

trong những lợi thế cạnh tranh của PV Drill-

ing. 

Cũng tại hội nghị, nghi thức vinh danh các 

đơn vị, tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất 

sắc trong công tác HSEQ năm 2019 đã trang 

trọng được tiến hành, thể hiện sự ghi nhận đầy 

trân trọng và cam kết cao đối với công tác An 

toàn-Sức khỏe-Môi trường-Chất lượng của 

Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ nhân 

viên của Tổng Công ty PV Drilling.  

Kết thúc hội nghị, Phó Tổng Giám đốc phụ 

trách mảng HSEQ – Ông Trần Văn Hoạt một 

lần nữa khẳng định trọng tâm của chương 

trình hành động HSEQ năm 2020 là Tiếp tục 

duy trì thành tích vận hành an toàn, không xảy 

ra sự cố gây mất thời gian lao động (LTI - 

free), phấn đấu không để xảy ra sự cố cần ghi 

nhận (Recordable Incident - free) và không để 

xảy ra sự cố môi trường (Environmental Inci-

dent - free) trong mọi hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Tổng Công ty PV Drilling. Bên 

cạnh đó, cần xây dựng và duy trì văn hóa an 

toàn trong toàn Tổng Công ty.  

  HOẠT ĐỘNG HSEQ 

TRÊN GIÀN KHOAN 

Trong quý 2/2020, giàn khoan PV DRILL-

ING I đang khoan cho khách hàng Hibiscus 

Malaysia sau khi hoàn thành chiến dịch kho-

an cho Petronas Malaysia, giàn khoan PV 

DRILLING II tiếp tục khoan cho khách hàng 

Petronas Malaysia, giàn khoan PV DRILL-

ING VI đang khoan cho khách hàng Rosneft 

Việt Nam sau khi kết thúc chiến dịch khoan 

cho khách hàng Sapura OMV. Từ giữa tháng 

6/2020, giàn khoan PV DRILLING III được 

kéo về tới Việt Nam sau khi kết thúc chiến 

dịch khoan cho Repsol Maylaysia, hiện đang 
Trưởng ban ATCL Nguyễn Huy Trọng báo cáo tổng kết hoạt 

động AT-SK-MT-CL  

Phó Tổng Giám đốc Trần Văn Hoạt phát biểu khai mạc Hội nghị AT-SK-MT-CL 

Phó Tổng Giám đốc Trần Văn Hoạt trao danh vị cho các giàn 
khoan đạt thành tích Zero LTI 

Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Cường trao Giấy khen cho các 
đơn vị xuất sắc trong lĩnh vực HSEQ 
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biển của 

PV Drill-

ing. Chủ 

đề này 

nhằm 

giúp 

CBCNV làm việc ngoài biển biết cách 

quản lý, kiểm soát tốt sự căng thẳng 

trong công việc cũng như cuộc sống. 

Bên cạnh đó, chiến dịch còn giúp Ban 

quản lý giàn khoan sắp xếp bố trí công 

việc phù hợp nhằm giảm sự mệt mỏi, 

căng thẳng đảm bảo tuyệt đối an toàn 

trong hoạt động sản xuất. Nội dung này 

rất thiết thực trong giai đoạn cách ly xã 

hội vì đại dịch COVID-19, bởi vì trong 

thời gian này rất nhiều nhân sự phải làm 

việc liên tục hơn 100 ngày trên giàn kho-

an.  

Nhằm đảm bảo sự tuân thủ đối với các 

yêu cầu của nhà nước cũng như của 

Tổng Công ty PV Drilling về công tác 

phòng chống dịch COVID-19 trước khi 

đổi ca cũng như nhập cảnh về Việt Nam, 

ngày 17/6/2020, tại Căn cứ Ứng cứu Sự 

cố Tràn dầu – NASOS tại Thành phố 

Vũng Tàu, đoàn kiểm tra do bác sỹ Ari-

el Aroulandom thuộc phòng An toàn 

Chất lượng Xí nghiệp Điều hành khoan 

làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra 

thân nhiệt cho các nhân sự đi biển đang 

tiến hành đổi ca. Việc tiến hành kiểm tra 

được thực hiện đối với tất cả các nhân 

sự trước khi lên tàu đi ra giàn PV 

DRILLING III và giàn PV DRILLING 

VI. Kết quả của các đợt kiểm tra cho

thấy thân nhiệt người lao động đều 

trong ngưỡng nhiệt độ cho phép, phù 

hợp với yêu cầu của Bộ Y tế. Ngoài việc 

kiểm tra thân nhiệt đối với các nhân sự 

đổi ca trong nước, Xí nghiệp Điều hành 

khoan cũng đã phối hợp với các cơ quan 

quản lý nhà nước liên quan tiến hành 

cách ly 14 ngày đối với 35 người làm 

việc trên giàn PV DRILLING I và PV 

DRILLING II trở về Việt Nam từ Ma-

laysia tại Khách sạn Hoa Phượng Đỏ - 

Thành phố Vũng Tàu và 09 người  từ 

giàn PV DRILLING 11 trở về từ Alge-

ria tại khu cách ly Củ Chi. Các nhân sự 

này tiếp tục tự theo dõi tại nhà 14 ngày 

tiếp theo sau khi kết thúc cách ly tập 

trung. 

 PV DRILLING VI VINH DỰ 

NHẬN THƯ CHÚC MỪNG 

CỦA ROSNEFT 

PV DRILLING VI là giàn khoan biển tự 

nâng thuộc thế hệ mới nhất của Tổng 

công ty PV Drilling, chính thức đưa vào 

hoạt động vào tháng 2 năm 2015. Giàn 

PV DRILLING VI bắt đầu chiến dịch 

khoan cho khách hàng Rosneft tại giếng 

TTN-2X từ tháng 5 năm 2020 sau khi 

hoàn tất Hợp đồng khoan cho Sapura 

OMV Malaysia.  

Kể từ đầu chiến dịch khoan đến nay, bên 

cạnh việc duy trì tốt công tác an toàn 

trong mọi hoạt động trên giàn khoan, 

người lao động trên Giàn còn có nhiều 

sáng kiến ấn tượng trong lĩnh vực an 

toàn, vượt sự kỳ vọng và mong đợi của 

khách hàng, trong đó phải kể đến sáng 

kiến tấm chống trượt dùng khi đi trên 

cần ống. Kết quả hoạt động an toàn của 

Giàn trong chiến dịch khoan lần này 

cũng như chiến dịch khoan trước đây 

của PV DRILLING VI cho Rosneft vào 

năm 2018 góp phần không nhỏ vào 

thành tích 18 năm vận hành toàn của 

Rosneft (18 years Zero LTI). Để động 

viên, khuyến khích kịp thời cũng như 

ghi nhận những thành tích và nỗ lực này, 

Ban Lãnh đạo Công ty Rosneft đã có thư 

khen ngợi và trao tặng cho Giàn một số 

trang thiết bị tập thể dục (gyms equip-

ment). Đây là phần quà rất có ý nghĩa 

trong việc nâng cao sức khỏe của người 

lao động trên giàn khoan. 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HSEQ 

Trong toàn Tổng Công ty PV Drilling, 

công tác duy trì hệ thống quản lý HSEQ 

trong quý 2 năm 2020 được triển khai 

theo đúng kế hoạch, bao gồm công tác 

đánh giá nội bộ (internal audit), kiểm tra, 

giám sát HSE định kỳ tại các cơ sở sản 

xuất trực tiếp và công tác soát xét, cập 

nhật, chỉnh sửa hệ thống tài liệu của hệ 

thống quản lý HSEQ nhằm đảm bảo phù 

hợp với yêu cầu của các tiêu chuẩn ISO 

9001 và ISO 14001 phiên bản 2015 và 

chuẩn bị cho việc chuyển đổi hệ thống 

quản lý An toàn – Sức khỏe – Nghề 

nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 

18001:2007 sang tiêu chuẩn ISO 

45001:2018. Cụ thể, công tác duy trì Hệ 

thống quản lý HSEQ trong toàn Tổng 

Công ty trong quý 2/2020 như sau: Xí 

nghiệp Điều hành khoan đã tiến hành 

kiểm tra công tác an HSE tại Căn cứ 

Vũng Tàu/Shorebase vào ngày 

12/6/2020, kết quả không có ghi nhận 

lớn nào ảnh hưởng tới hoạt động sản 

xuất của Xí nghiệp. Từ ngày 15/6 đến 

ngày 18/6/2020, Công ty PVD Well Ser-

vices đã tiến hành tổ chức đánh giá nội 

bộ tại các phòng ban tại VP HCM vả 

Căn cứ Vũng Tàu với mục đích duy trì 

tính hiệu lực của Hệ thống quản lý 

HSEQ cũng như chuẩn bị cho việc 

chuyển đổi từ hệ thống quản lý AT-SK-

NN theo tiêu chuẩn OSHAS 

18001:2007 sang ISO 45001:2018. 

Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực 

hiện Tháng hành động ATVSLĐ và 

Ngày Môi trường & Đại dương Thế giới 

2020, Xí nghiệp PVD Invest đã tổ chức 

họp an toàn quý 2 vào ngày 03/7/2020 

với sự tham gia của các cán bộ chủ chốt 

phòng ban Công ty. Trước đó, vào ngày 

11/6/2020, khách hàng PVEP cũng đã 

tiến hành đánh giá hệ thống quản lý 

Bác sỹ Ariel Aroulandom Xí nghiệp Điều Hành Khoan kiểm tra thân nhiệt 

các nhân sự trước khi đổi ca ra giàn PVD III và PVD VI 

Đoàn kiểm tra công tác an toàn của Petronas làm việc trên giàn khoan PV DRILLING II 
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hiện bao gồm: tuyên truyền qua email và các 

cuộc họp HSE, treo băng rôn, pano, áp phích, 

khẩu hiệu tại khu vực văn phòng, nhà xưởng 

sản xuất nơi có đông người qua lại, làm vệ sinh 

nhà xưởng – văn phòng, thu gom rác thải, khơi 

thông cống rãnh, trồng cây xanh, …Phong trào 

đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông 

đảo CBCNV khối văn phòng Tổng công ty và 

các đơn vị thành viên, góp phần nâng cao nhận 

thức người lao động về trách nhiệm bảo vệ môi 

trường. 

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO 
ĐỘNG 

Trong tháng 06/2019, Ban An toàn Chất lượng 

Tổng công ty đã phối hợp với Trung tâm Kiểm 

soát Bệnh tật Thành phố thuộc Sở Y tế thành 

phố Hồ Chí Minh triển khai quan trắc môi 

trường lao động tại tất cả các địa điểm làm việc 

thuộc Tổng Công ty ở Thành phố Hồ Chí 

Minh, Thành phố Vũng Tàu và KCN Phú Mỹ. 

Đoàn kiểm tra cũng tiến hành quan trắc tàu 

biển NASOS I và NASOS II, tàu sông Thủy 

HSEQ tại Công ty PVD Offshore  nhằm kiểm 

tra tính hiệu lực và đảm bảo việc đáp ứng các 

yêu cầu khắt khe của khách hàng.  

Công tác chuẩn bị cho đợt đánh giá nội bộ 

năm 2020 của Tổng Công ty cũng đã được 

triển khai. Theo kế hoạch, đợt đánh giá nội bộ 

do Ban ATCL tổ chức sẽ được tiến hành từ 

21/7/2020 đến 25/8/2020. Đợt đánh giá nội bộ 

năm nay sẽ tập trung vào đánh giá sự phù hợp 

của hệ thống quản lý HSEQ theo yêu cầu của 

3 tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 14001: 

2015 và ISO 45001:2018 để chuẩn bị cho đợt 

đánh giá chuyển đổi từ OHSAS 18001:2007 

sang ISO 45001:2018 của Tổ chức chứng 

nhận DNV GL vào cuối năm nay. 

 CÔNG TÁC ATSKMT & VỆ SINH 

LAO ĐỘNG 

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ 

sinh lao động năm 2020 và phù hợp với công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình 

hình mới, trong hai ngày 13 - 14/5/2020, Ban 

An toàn Chất lượng – Tổng Công ty PV Drill-

ing đã tổ chức kiểm tra đột xuất công tác An 

toàn – Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường 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 không báo trước lần 2 năm 2020 của 

Ban An toàn Chất lượng, nhằm đánh giá 

khách quan sự tuân thủ các quy định về An 

toàn – Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường tại 

các đơn vị. Kết quả kiểm tra ghi nhận sự nỗ 

lực duy trì và cải tiến trong công tác An toàn 

– Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường tại hầu

hết các Đơn vị, góp phần đảm bảo sự tuân thủ 

các quy định và nâng cao ý thức về an toàn 

sức khỏe nghề nghiệp và môi trường của 

người lao động. 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: Vệ sinh công nghiệp, phân loại rác thải, 

An toàn thiết bị, An toàn liên quan đến trang 

thiết bị Ứng phó khẩn cấp và Phòng chống 

cháy nổ, Sự tuân thủ của người lao động về 

các quy định Bảo hộ lao động trong quá trình 

làm việc. Những phát hiện này đã được trao 

đổi cởi mở giữa đoàn đánh giá với các cán bộ 

phụ trách phân xưởng và cán bộ phụ trách 

HSE về nguyên nhân cũng như về những 

hành động khắc phục. 

Nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 

05/6/2020, PV Drilling đã phát động phong 

trào kêu gọi toàn thể CBCNV cùng chung tay 

bảo vệ môi trường. Các hoạt động đã thực 

Họp đánh giá nội bộ tại PVD Well Services 

Họp an toàn Quý 2 tại PVD Invest 

Quan trắc môi trường lao động tại các cơ sở sản xuất của PV Drilling 

Ban ATCL kiểm tra công tác an toàn tại PVD Oil States 



Nguyên và Thái Nguyên. Đoàn kiểm tra dự kiến 

tiến hành đo kiểm môi trường trên giàn khoan PV 

DRILLING VI đang phục vụ chiến dịch khoan cho 

Rosneft ngoài khơi Việt Nam trong tháng 7/2020. 

Đây là chương trình quan trắc môi trường lao động 

định kỳ hàng năm, tập trung đo đạc các yếu tố vi 

khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió), ánh sáng, 

tiếng ồn, rung, bức xạ nhiệt, từ trường, bụi.  

ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG 

KHẨN CẤP 

Bên cạnh việc duy trì các diễn tập ứng phó tình 

huống khẩn cấp/thoát hiểm diễn ra trên các giàn 

khoan hàng tuần, vào ngày 05/6/2020, Công ty 

PVD Tech đã tiến hành tổ chức diễn tập UPTHKC 

tại Căn cứ Vũng Tàu. Theo đó, tình huống giả định 

là cháy tại Xưởng Cơ khí Chế tạo, mục tiêu đặt ra 

là tất cả các thành viên đội UPTHKC đều biết và 

thực hiện đúng trách nhiệm của mình, kiểm tra 

thông tin liên lạc với các bên liên quan như Bệnh 

viện Lê Lợi, Đội ứng phó THKC của Đông 

Xuyên…đảm bảo thông tin liên lạc đến đúng người 

có trách nhiệm. Sau khi diễn tập kết thúc, nhóm 

diễn tập đã tiến hành rút kinh nghiệm, đưa ra một 

số điểm cần cải tiến nhằm hoàn thiện và nâng cao 

hiệu quả ứng phó. 

Nhằm đảm bảo công tác phòng ngừa dịch COVID-

19 trong điều kiện bình thường mới, sau khi kết 

thúc đợt cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, PV 

Drilling vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp kiểm 

soát chặt chẽ như đo thân nhiệt, phát khẩu trang, sử 

dụng dung dịch sát khuẩn…, áp dụng với tất cả 

CBCNV cũng như khách hàng nhằm phát hiện sớm 

những người có nguy cơ lây nhiễm cao để có các 

biện pháp kiểm soát phù hợp. 

HOẠT ĐỘNG HỘI THẢO 

ĐÀO TẠO  

 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.  

Để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi Hệ thống quản 

lý AT-SK-NN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 sang 

ISO 45001, vào ngày 10/7/2020, Công ty PVD Well 

Services đã tổ chức đào tạo nội bộ khóa nhận thức 

ISO 45001:2018 cho 30 CBCNV có mặt tại Căn cứ 

Vũng Tàu, do Ông Đinh Quang Tâm/Trưởng phòng 

ATCL trực tiếp giảng dạy. Ngoài các khóa đào tạo 

về hệ thống quản lý HSEQ, PVD Well Services 

cũng đã tiến hành tổ chức đào tạo nội bộ khóa an 

toàn vận hành xe nâng vào ngày 25/6/2020 với mục 

đích cập nhật kiến thức và kỹ năng vận hành an toàn 

xe nâng và các thiết bị liên quan cho CBCNV.  

Cũng trong quý 2, Công ty PVD Tech đã tổ chức 

các khóa đào tạo nội bộ bao gồm: khóa an toàn cơ 

bản cho 7 công nhân; khóa nhận thức không gian 

hạn chế cho 15 công nhân; khóa an toàn thiết bị 

nâng cho 14 công nhân; khóa sử dụng hóa chất cho 

10 công nhân; khóa an toàn thử thiết bị áp lực cho 

14 công nhân; khóa an toàn sử dụng máy chắn lốc 

cho 7 công nhân; khóa hướng dẫn viết thẻ PVD 

Card cho 35 công  nhân. 

5 

Vào tuần đầu của tháng 6, Công ty PVD Offshore 

đã tiến hành triển khai họp an toàn tai Xưởng cơ 

khí và Căn cứ Ứng cứu Sự cố Tràn dầu với mục 

đích cập nhật kiến thức và chia sẻ những kinh 

nghiệm an toàn trong công việc  

PV Drilling tiếp tục duy trì công tác phòng chống 
dịch COVID-19 sau khi kết thúc cách ly xã hội. Đào tạo nội bộ nhận thức ISO 45001:2018 tại PVD 

Well Services  

Đào tạo vận hành an toàn xe nâng tại PVD Well 
Services 

Diễn tập PCCC tại Công ty PVD Tech. 
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Dụng cụ cơ khí được phân loại bởi nguồn 

năng lượng sử dụng: điện, khí nén, thủy lực, 

và bột nổ. Vì có năng lượng nên chúng có thể 

gây nên những thương tổn nghiêm trọng, 

thâm chí tử vong nếu chúng không được sử 

dụng đúng cách. 

Một số mối nguy liên quan đến dụng cụ cơ 

khí như: tiếng ồn, độ rung, bộ truyền động, và 

vật liệu được sử dụng. Những mối nguy này 

không chỉ ảnh hưởng đến người trực tiếp sử 

dụng dụng cụ mà còn ảnh hưởng đến những 

người tiếp cận xung quanh. 

Từng cá nhân người lao động phải luôn chú ý 

đặc biệt đến các dụng cụ cơ khí để loại bỏ 

những mối nguy tiềm ẩn/hoặc giảm thiểu rủi 

ro gây thương tổn cũng như 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.  

Giữ khu vực làm việc 

sạch và đủ ánh sáng 

Khu vực làm việc bừa bộn, thiếu 
sáng dễ dẫn đến tai nạn, sự cố.  

Đọc hiểu sổ tay hướng dẫn và 

các ký hiệu, nhãn cảnh báo trên 

dụng cụ 

Tuân thủ các thông tin quan trọng này để 
ngăn ngừa sự cố gây chập, giật điện, 

cháy và/hoặc thương tổn nghiêm trọng.  

Nối đất tất cả thiết bị, dụng cụ. 

Giắc cắm phải phù hợp với ổ cắm 

Dụng cụ có tiếp đất (giắc cắm 3 
chân) phải được cắm vào ổ cắm có 

nối đất. Không dùng giắc chuyển đổi 
đối với dụng cụ tiếp đất. 

Không dùng dụng cụ điện trong 

môi trường có sự hiện diện của các 

chất cháy nổ (lỏng, khí, bụi) 

Dụng cụ điện có thể tạo tia lửa làm bùng 
cháy bụi hoặc khí cháy. 

Giữ những người không liên quan 

tránh xa khu vực làm việc. 

Tránh làm phân tâm và mất tập trung 

Tránh các đường dẫn 

điện, khí, hơi 

Lưu ý đến các đường dẫn năng 
lượng tại khu vực làm việc— Đặc 

biệt các đường dẫn ngầm. 

Luôn cảnh giác với các mối nguy, tập trung quan sát 

công việc. Ngừng sử dụng dụng cụ cơ khí khi mệt 

mỏi hoặc đang bị ảnh hưởng bởi chất kích thích hay 

các loại thuốc uống. 

Khoảnh khắc mất tập trung khi sử dụng dụng cụ cơ khí thường gây 
nên những sự cố thương tổn nghiêm trọng. 

Không gỡ bỏ các 

tấm chắn bảo vệ 

Các tấm chắn vẫn trong tình 
trạng tốt 

2. 
1. 

6. 

5. 

4. 

3. 

8. 

7.
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Cất khóa dụng cụ, tránh 

để người không có năng 

lực sử dụng 

Cùm, giữ chặt vật liệu khi 

thao tác với dụng cụ. 

Neo giữ vật liệu ổn định và chắc chắn 

Trang phục gọn gàng 

Quần áo thụng, trang sức hoặc tóc dài có 
thể bị vướng vào dụng cụ khi vận hành 

Không ép lực lên 

dụng cụ 

Dụng cụ cơ khí sẽ an toàn và 
hiệu quả hơn khi được sử dụng 
đúng với thiết kế của nhà sản 

xuất. 

Dụng cụ cơ khí sẽ nguy hiểm khi được sử 
dụng bởi người chưa qua đào tạo 

Sử dụng PPE phù hợp 

Việc để quên mỏ lết, chìa vặn trên bộ 
phận chuyển động của dụng cụ dễ gây 

thương tổn nghiêm trọng 

Ngắt nguồn năng lượng khỏi 

thiết bị khi thực hiện canh 

chỉnh, thay thế, hoặc khi không 

sử dụng 

Luôn đeo đúng đủ trang bị bảo hộ cá 
nhân: kính, giày chống trượt, nón cứng, 

nút tai,… giúp giảm thiểu thương tổn 

Biện pháp này giúp ngăn ngừa rủi ro 
dụng cụ bất ngờ hoạt động. 

Tuyệt đối không dùng dụng cụ khi 

công tắc đóng mở bị hỏng 

Dụng cụ cơ khí bất kỳ nếu không đóng ngắt được 
sẽ trở nên nguy hiểm và phải được sửa chữa. 

Tư thế vững vàng, thăng bằng giúp kiểm soát tốt 
dụng cụ trong những tình huống bất ngờ 

Không với, rướn khi dùng dụng cụ. 

Không lạm dụng dây nguồn. 

Tránh lôi, kéo dây. Giữ dây tránh 

các cạnh sắc, nguồn nhiệt, dầu mỡ, 

cơ cấu quay. 

Dây dẫn, một khi hỏng do mắc kẹt, sẽ gây 
chập giật hoặc rò rỉ năng lượng 

Gỡ bỏ chìa canh chỉnh, mỏ 

lết trước khi cấp nguồn cho 

dụng cụ 

Tránh dụng cụ bất ngờ 

khởi động 

Đảm bảo công tắc ở vị trí đóng 
trước khi cấp nguồn. Việc di 

chuyển dụng cụ đã cấp nguồn với 
ngón tay đặt sẵn ở vị trí công tắc 
là nguyên nhân gây nhiều tai nạn. 

Kiểm tra độ lệch hoặc khớp nối của các bộ phận chuyển động 
và/hoặc bất kỳ điều kiện khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động 
ổn định của dụng cụ. Nếu hư hỏng, dụng cụ phải được sửa 
chữa trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn là do công cụ điện 
được bảo trì kém. 
a) Dụng cụ chỉ được sửa bởi người có năng lực, và chỉ

được thay thế bởi các phụ kiện đúng chủng loại.
b) Dụng cụ cắt, gọt phải được giữ trong tình trạng sắc

cạnh và sạch giúp vận hành thiết bị được dễ dàng và
hiệu quả.

Bảo trì, bảo dưỡng20.

10. 9. 

14. 

13. 
12. 

11. 

18. 

17. 

16. 

15. 

19.



PV DRILLING I 

Khách hàng:  
Hibiscus Malaysia 

Vị trí: SJJT-F  WHP 

Zero-LTI: 13 năm 
(10/03/2020) 

PV DRILLING VI 

Khách hàng: Rosneft 

Vị trí: TTN - 2X 

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 

Standby for GBRS drill-

ing campaign 

Zero-LTI: 4 năm 

(01/7/2020) 

PV DRILLING III 

Standby in VungTau 

Vị trí: Anchorage H-
18  

PV DRILLING II 

Khách hàng: 
Petronas Malaysia 

Vị trí: BY-414 

Zero-LTI: 10 năm 
(15/9/2019) 

CHỈ SỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG TÍNH ĐẾN 30/6/2020 

1Luật sửa đổi Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều số 

60/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 

17/6/2020; hiệu lực ngày 01/7/2021. 

2Nghị định số 51/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện ; ban 

hành ngày 21/04/2020; hiệu lực ngày 21/04/2020. 

3Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định phí bảo vệ 

môi trường đối với nước thải; ban hành ngày 05/05/2020; hiệu lực 

ngày 01/07/2020. 

4Nghị định số 63/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công nghiệp 

an ninh; ban hành ngày 08/06/2020; hiệu lực ngày 01/08/2020.  

5Thông tư số 07/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông  

quy định về việc kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện; ban 

hành ngày 13/04/2020; hiệu lực ngày 01/06/2020. 

6 Thông tư số 41/2020/TT-BCA của Bộ Công An về quy định kiểm 

định nước thải; ban hành ngày 06/05/2020; hiệu lực ngày 24/06/2020. 

7Thông tư số 12/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về Sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2017/TT-BCT ngày 13 

tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt động 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 

Công Thương và một số quy trình kiểm định ban hành kèm theo Thông tư 

số 10/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với 

máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương; ban hành ngày 18/06/2020; hiệu 

lực ngày 02/08/2020. 

8 Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD của Bộ Xây Dựng về thoát 

nước và xử lý nước thải; ban hành ngày 27/04/2020; hiệu lực ngày 

27/04/2020. 

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 

95 (tấn)  
Chất thải rắn 

77 (tấn) 
CTNH 

7 957 (m3) 
Nước thải 

Tiêu thụ điện Tiêu thụ nước 

1 970 445 
Tổng giờ công 

631 085 
Văn phòng 

340 226 
Căn cứ/Xưởng 

AN TOÀN SỨC KHỎE 

1 263 (lượt) 
  Đào tạo HSEQ 

49 154 (thẻ) 
PVD Card Thưởng HSEQ 

  1 735 (tr.đ) 
Tổng tiền thưởng 

1 383 (lượt) 

10 213 (m3)  1 294 721 (kWh) 

999 134 
Giờ công biển 



PV DRILLING I 

HERMAN ALING – Head RA 

Card Winner 

WALLY ANAK – Painter 

Card Winner 
ARMUSTREN RAPI – Steward 

Card Winner 
RAINHAN NUSIUS - Cook 

Card Winner 
BILLS CALLAGHAN - Roustabout 

Card Winner 

PV DRILLING II 

JAMPONG ANAK– Head RA 

Card Winner 

GARY - Mud Engineer 

Card Winner 

FRANK - Electrician 

Card Winner 

RONNY PANAI - Roustabout 

Card Winner 

NGUYEN CHI THANG -  Pumpman 

Card Winner 

THƯỞNG AN TOÀN 
PVD CARD WINNER 

Quý 2 - 2020 

PV DRILLING VI 

PHAM HOANG DAT - Floorman 

Card Winner 

NGUYEN QUANG LINH - Roustabout 

Card Winner 

LUONG TAN HAI - Head Roustabout 

Card Winner 

DO TUAN ANH - Head RA 

Card Winner 

TRAN VAN TRUNG - Scaffolder 

Card Winner 

LE HUU TIEN - Floorman 

Card Winner 

PV DRILLING III 

ERWAN BIN ALI - Motorman 
 Card Winner 

WELRY JOHN - Radio Operator 

Card Winner 

CHUA JIA JUN – Welder

Card Winner 

MAI VAN TIEN – Derrickman 
Card Winner 

MAI VAN TIEN - Derrickman 

Card Winner 

MOHD SARIMAN BIN - Head RA 

Card Winner 

NGUYEN THANH DOAN - ABS 

Card Winner 
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