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

Trong quý 1, Tổng công ty đã ký hợp đồng cung cấp giàn khoan tự nâng PV DRILLING I cho Công ty 
Điều hành chung Cửu Long (“CLJOC”)  gồm 2 giếng chắc chắn và một số giếng tùy chọn tại Lô 15-1, 
ngoài khơi vùng biển Việt Nam, bắt đầu từ tháng 4/2021. Bên cạnh đó, sau khi khoan thành công dòng dầu 
thương mại đầu tiên tại đất nước Campuchia, giàn PV DRILLING III được Tổng công ty đàm phán thành 
công để thực hiện công tác khoan & sửa giếng cho Vietsovpetro từ đầu tháng 4/2021, dự kiến khoảng 70 
ngày. Trước đó, Tổng công ty cũng đã ký hợp đồng cung cấp giàn PV DRILLING III cho Công ty Dầu khí 
Việt Nhật (JVPC) để thực hiện chương trình khoan 1 giếng và sửa 2 giếng, dự kiến bắt đầu trong tháng 
06/2021. Giàn PV DRILLING II và VI hiện đang khoan cho các khách hàng Vietsovpetro và ENI tại Việt 
Nam. Như vậy, tại thời điểm hiện nay, cả 4 giàn khoan tự nâng của Tổng công ty đều đã hoạt động. 

Trong 3 tháng đầu năm 2021, thành tích HSEQ của Tổng công ty rất khả quan. 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 vận hành của Tổng 
công ty, từ dịch vụ khoan đến các dịch vụ cung cấp dịch vụ kỹ thuật giếng khoan và các dịch vụ trên bờ 
khác. Đặc biệt nổi bật, ngày 10/3/2021 vừa qua, giàn PV DRILLING I đã đạt 14 năm liên tục vận hành an 
toàn, kể từ ngày được đưa vào hoạt động, trước đó giàn PV DRILLING VI cũng đạt thành tích 6 năm liên 
tục vận hành an toàn vào ngày 28/02/2021. Những thành tích rất đáng tự hào này là kết quả của sự nỗ lực 
không ngừng nghỉ, sự hợp tác hiệu quả trên cơ sở áp dụng các giá trị cốt lõi của PV Drilling - Con người, 
Sự chính trực, Sự chuyên nghiệp của đội ngũ quản lý và người lao động 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 đây, 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. 

Năm 2021, chương trình hành động HSEQ của Tổng công ty PV Drilling không chỉ hướng đến mục tiêu 
vận hành an toàn, không xảy ra sự cố gây mất thời gian lao động (Zero LTI) mà còn đặt mục tiêu phấn đấu 
không xảy ra sự cố cần ghi nhận (Recordable Incident - free) và không xảy ra sự cố môi trường 
(Environmental Incident - free). Để đạt được các mục tiêu mang tính thách thức cao này, cũng như đạt 
được mong đợi đến từ cam kết phát triển bền vững, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng 
bộ phận, từng CBCNV cần nỗ lực hơn trong việc xây dựng và duy trì văn hóa an toàn đặc trưng của PV 
Driiling với ba giá trị cốt lõi: Chủ động - Cẩn trọng - Tận tâm, tiến tới mục tiêu tất cả người lao động tại 
PV Drilling nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc.    

Qua các phương tiện thông tin, chúng ta đã được biết trong những ngày gần đây, một số vụ hỏa hoạn liên 
tiếp xảy ra tại TP. HCM và Hà Nội, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Nguyên nhân gây hỏa hoạn và tử 
vong đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Tuy nhiên, nhiều phân tích cho rằng một trong những 
nguyên nhân chính gây tử vong là do ngạt khí hoặc nhiễm độc. Trong bài chuyên đề kỳ này, chúng ta sẽ 
cùng tìm hiểu về các mối nguy tiềm ẩn và “cách phòng tránh ngạt khói trong trường hợp hỏa hoạn”. Hy 
vọng rằng những thông tin hữu ích này sẽ trang bị cho bạn đọc những hiểu biết cần thiết về an toàn của 
bản thân và những người xung quanh trong trường hợp có đám cháy tại nơi làm việc hay nơi cư trú. 

Để kết thúc, như thường lệ, tôi xin gửi lời chúc đến tất cả các thành viên của PV Drilling mạnh khỏe, hạnh 
phúc và luôn làm việc an toàn với hiệu quả cao.  
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TRONG SỐ NÀY 

PV  DRILLING I 

PV DRILLING I là giàn khoan 
biển tự nâng đầu tiên thuộc sở hữu 
của Tổng công ty PV Drilling, 
chính thức đưa vào hoạt động 
ngày 10/3/2007. Vào đúng 12 giờ 
đêm ngày 09/03/2021, giàn khoan 
PV DRILLING I một lần nữa 
mang đến niềm tự hào lớn cho 
Tổng công ty PV Drilling khi đạt 
thành tích 14 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. 
Thành tích xuất sắc này đặc biệt 
có ý nghĩa trong bối cảnh dịch 
bệnh COVID-19 vẫn đang diễn 
biến phức tạp ở nhiều nơi trên thế 
giới. Trong thời gian hoạt động ở 
nước ngoài, giàn khoan gặp nhiều 
khó khăn trong việc bố trí nhân sự 
đổi ca, có nhiều nhân sự phải ở 
trên giàn liên tục trong nhiều tuần 
liền vì không có người thay thế, 
tạo ra rất nhiều áp lực về tâm lý… 
nhưng những thứ đó đã không thể 

cản nổi sự nhiệt huyết, hăng say 
và bản lĩnh của những chàng trai 
đi tìm lửa mang thương hiệu PV 
Drilling. Thành tích này có được 
là nhờ sự đồng lòng, đoàn kết, 
hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau và tinh 
thần cống hiến hết mình vì màu 
cờ sắc áo PV Drilling của toàn 
thể CBCNV giàn khoan PV 
DRILLING I nói riêng cũng như 
sự ủng hộ mạnh mẽ của Ban 
Giám đốc Xí nghiệp Điều hành 
Khoan và Ban Lãnh đạo Tổng 
công ty nói chung.  Thành tích 
mang tầm cỡ thế giới này là minh 
chứng rõ nét cho sự cam kết của 
PV Drilling trong việc duy trì và 
nâng cao văn hóa an toàn trong 
Tổng công ty.  

Trước đó, vào ngày 28/02/2021, 
giàn khoan PV DRILLING VI đã 
đạt thành tích 06 năm liên tục 
vận hành an toàn, không xảy ra 
sự cố gây mất thời gian lao động 
(Zero LTI). Có thể nói, thành 

CHÚC MỪNG GIÀN PV DRILLING I ĐẠT THÀNH TÍCH 

14  NĂM VẬN HÀNH AN TOÀN 

NĂM  VẬN  HÀNH  AN TOÀN 
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Nhằm đảm bảo công tác an toàn trước khi tiến 
hành chiến dịch khoan, vào 2 ngày 03 và 04 
tháng 3 năm 2021, đoàn công tác của Công ty 
Dầu khí Việt Nhật (JVPC) đã tiến hành kiểm 
tra hệ thống quản lý an toàn trên giàn khoan 
PV DRILLING III khi giàn đang neo đậu tại 
Vũng Tàu. Kết thúc buổi kiểm tra, khách hàng 
đánh giá rất cao hệ thống kiểm soát an toàn của 
giàn và tin tưởng rằng chiến dịch khoan sắp tới 
sẽ thành công tốt đẹp. 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HSEQ 

Trong quý 1/2021, 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. Cụ thể việc triển khai 

họp xem xét lãnh đạo được thực hiện tại các 

đơn vị thành viên như sau: 

Vào ngày 11/01/2021, PVD Logging đã tiến 

hành họp xem xét lãnh đạo với sự tham gia đầy 

đủ của Ban Giám đốc và các trưởng bộ phận 

phòng ban, buổi họp đã tiến hành xem xét công 

tác HSEQ năm 2020 và đề ra kế hoạch cho 

năm 2021.  

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 sứ mệnh 
và tầm nhìn của Tổng công ty.   

  HOẠT ĐỘNG HSEQ 

TRÊN GIÀN KHOAN 

Định kỳ, chiến dịch an toàn quý 1/2021 với 

chủ đề: “Phòng ngừa tổn thương bàn tay và 

ngón tay (Hand & Finger Injury Prevention)” 

được triển khai rộng khắp trên tất cả các giàn 

khoan biển của PV Drilling. Chủ đề của quý 

này nhằm giúp người lao động nhận thức sâu 

sắc về mối nguy và rủi ro trong quá trình làm 

việc liên quan đến bàn tay và ngón tay. Theo 

đó, ngoài việc cung cấp các biện pháp phòng 

tránh và xử lý tình huống theo quy trình làm 

việc an toàn, những đoạn video minh họa một 

cách trực quan một số trường hợp có thể xảy 

ra, liên quan đến mối nguy này, đặc biệt là các 

công việc được tiến hành trên giàn khoan. 

Mục đích của các chiến dịch an toàn đều tập 

trung vào việc nâng cao ý thức, văn hóa an 

toàn của người lao động, thông qua việc áp 

dụng, và tuân thủ triệt để các nội quy/quy 

định, quy trình, chính sách an toàn của giàn. 

Song song với chủ đề “Phòng ngừa tổn 

thương bàn tay và ngón tay", trong quý 1, Xí 

nghiệp Điều hành Khoan cũng đã tổ chức 

buổi nói chuyện chuyên đề về sức khỏe trong 

công tác phòng chống bệnh cúm “Influenza”. 

Đây là chủ đề hết sức thiết thực trong giai 

đoạn hiện nay khi dịch COVID-19 đang bùng 

phát ở khắp nơi trên thế giới, mà dấu hiệu đầu 

tiên của bệnh này có triệu chứng rất giống 

bệnh cúm thông thường. Trong buổi nói 

chuyện, Bác sỹ Ariel Aroulandom đã đưa ra 

một số dấu hiệu để phân biệt giữa cúm thông 

thường và COVID-19. 

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, trong quý 1 vừa qua, đoàn kiểm 
tra do bác sỹ Ariel Aroulandom thuộc phòng 
An toàn Chất lượng (ATCL) Xí nghiệp Điều 
hành khoan làm Trưởng đoàn đã tiến hành 
kiểm tra thân nhiệt cho các nhân sự đi biển 
trước khi tiến hành đổi ca. Việc kiểm tra được 
thực hiện đối với tất cả các nhân sự trước khi 
lên tàu đi ra giàn PV DRILLING I, PV 
DRILLING III và 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. 

Nhằm đảm bảo tính hiệu lực của hệ thống 
quản lý ATSKNN, vào ngày 27/01/2021 
Phòng ATCL Xí nghiệp Điều hành khoan đã 
tiến hành kiểm tra công tác an toàn trên giàn 
khoan PV DRILLING VI đang neo đậu tại 
khu vực Vũng Tàu trước khi di chuyển ra Đà 
Nẵng thực hiện chiến dịch khoan cho khách 
hàng ENI. Kết quả kiểm tra cho thấy công tác 
an toàn trên giàn được kiểm soát tốt.  

Cũng trong ngày 27/01/2021, đoàn đánh giá 
của ENI đã kiểm tra công tác an toàn trang 
thiết bị máy móc trên giàn PV DRILLING VI 
trước khi giàn di chuyển ra Đà Nẵng để thực 
hiện chiến dịch khoan. Kết thúc buổi kiểm 
tra, đoàn đánh giá rất cao công tác an toàn 
trên giàn và hy vọng giàn khoan PV DRILL-
ING VI sẽ hoàn thành xuất sắc chiến dịch 
khoan sắp tới.  

Chiến dịch an toàn quý 1“Phòng ngừa tổn thương bàn 
tay và ngón tay” 

Nói chuyện chuyên đề về sức khỏe “Bệnh cúm” 

Kiểm tra thân nhiệt cho công nhân trước khi đổi ca ra giàn khoan 
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Trước đó vào ngày 04/01/2021 tại Văn 

phòng Tp. Hồ Chí Minh, Xí nghiệp PVD 

Invest đã tổ chức họp xem xét lãnh đạo 

với sự tham gia của Ban Giám đốc và 

toàn thể các cấp quản lý. Sau buổi họp, 

các thành viên cùng Ban Giám đốc đã 

thống nhất đưa ra các kế hoạch hành 

động để khắc phục các nội dung được 

ghi nhận từ các đợt kiểm tra, đánh giá 

trong năm 2020; lập kế hoạch thực hiện 

các mục tiêu chất lượng năm 2021; tăng 

cường tuyển dụng, đào tạo, nâng cao 

trình độ chuyên môn; duy trì khen 

thưởng cho cá nhân, tập thể có thành 

tích tốt trong công việc. 

Ngày 25/01/2021, tại văn phòng Tp. Hồ 

Chí Minh, Công ty PVD Well Services 

đã tiến hành tổ chức họp xem xét lãnh 

đạo về công tác HSEQ của năm 2020 và 

đề ra kế hoạch cho năm 2021. Thể hiện 

sự cam kết của lãnh đạo công ty đối với 

công tác HSEQ, thành phần tham dự họp 

gồm có: Chủ tịch Công ty, toàn thể Ban 

Giám đốc Công ty cùng với tất cả các 

trưởng, phó phòng ban, và cán bộ có liên 

quan. Trong buổi họp, Công ty đã đối 

chiếu các mục tiêu HSEQ năm 2020 so 

với kết quả đạt được cũng như đề ra mục 

tiêu HSEQ của năm 2021.  

Ngoài ra, đáp ứng yêu cầu của tiêu 

chuẩn, Công ty Vietubes, PVD Tech và 

Xí nghiệp Điều hành khoan (PVD DD) 

cũng đã tổ chức họp xem xét lãnh đạo 

lần lượt vào các ngày 13/01/2021, 

28/01/2021 và 23/02/2021. 

Theo kế hoạch định kỳ đánh giá nhà 

cung cấp, ngày 19/03/2021, khách hàng 

Biển Đông POC đã tiến hành đánh giá 

hệ thống quản lý HSEQ tại Công ty 

PVD Logging. Kết thúc buổi làm việc, 

khách hàng đánh giá rất cao tính hiệu 

lực và hiệu quả của hệ thống quản lý 

HSEQ tại PVD Logging.  

 CÔNG TÁC ATSKMT & VỆ SINH 

LAO ĐỘNG 

Trong 02 ngày 27 - 28/01/2021, 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 

doanh. 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 tốt các biện pháp phòng chống 

COVID-19 tuân theo các Chỉ thị của Tập 

đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công 

ty. Các biện pháp 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. 

Ngày 01/02/2021, Xí nghiệp PVD Invest 

đã thực hiện kiểm tra công tác HSE tại 

Căn cứ Vũng Tàu với sự tham gia của 

Trưởng Căn cứ và Nhóm HSE. Mục 

đích là kiểm tra việc thực hiện khắc phục 

các nội dung được ghi nhận từ đợt kiểm 

tra không báo trước của Ban ATCL 

Tổng công ty vào cuối tháng 01/2021. 

Theo đó, Trưởng Căn cứ đã phối hợp 

với các phòng/ban liên quan triển khai 

thực hiện các hành động khắc phục phù 

hợp và gửi báo cáo về Ban ATCL Tổng 

công ty. Ngoài ra, nhằm duy trì tính hiệu 

lực của hệ thống quản lý ATSKNN cũng 

như nâng cao văn hóa an toàn trong toàn 

Xí nghiệp, định kỳ vào ngày thứ 2 hàng 

tuần, Căn cứ Vũng Tàu triển khai họp 

giao ban và phổ biến các nội quy, quy 

định mới cho người lao động. 

Nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình 
hoạt động sản xuất, trong quý 1, hai bộ 
phận Pressure Pumping và Completion 
Wellbore Intervention của PVD Baker 
Hughes đã tổ chức kiểm tra toàn bộ các 
thiết bị làm việc trên cao có khả năng 
rơi xuống gây tai nạn. Sau khi kiểm tra, 
các thiết bị này đã được chằng buộc, gia 
cố thêm nhằm tránh nguy cơ rơi xuống 
gây nguy hiểm cho người lao động. 
Ngoài ra, các cuộc kiểm tra định kỳ 
bằng hình thức trực tuyến bởi lãnh đạo 
các bộ phận từ Kuala Lumpur vẫn được 
tiến hành thường xuyên (2 tuần/lần) để 
đảm bảo duy trì môi trường làm việc an 
toàn tại các khu vực nhà xưởng của 

Họp xem xét lãnh đạo tại PVD Logging Họp phổ biến nội quy cho công nhân nhà thầu trước 

khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại PVD Invest 

Dọn dẹp, phát quang khu vực làm việc tại 

PVD Logging 

Họp xem xét lãnh đạo tại PVD Well Services 

Ban ATCL kiểm tra công tác an toàn tại PVD Offshore 
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khuẩn…cho toàn thể CBNCV. Bên cạnh đó, 

Tổng công ty và các đơn vị cũng chủ động lập, 

rà soát Kế hoạch ứng phó dịch COVID-19, 

triển khai Kế hoạch làm việc từ xa trong trường 

hợp Trụ sở/Văn phòng bị cách ly/cô lập.  

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 

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

đạo sát sao 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. 

Vào ngày 11/01/2021, Công ty PVD Logging 

đã phối hợp với các đơn vị có văn 

phòng/xưởng tại Cảng Hạ Lưu PTSC tổ chức 

diễn tập PCCC. Ngay sau khi kết thúc diễn tập, 

các đơn vị đã thực hiện phân tích, đánh giá và 

rút kinh nghiệm nhằm hoàn thiện phương án 

PCCC cho các năm sau.  

Công ty.  

Nhằm hưởng ứng Tháng hành động về AT-
VSLĐ, trong quý 1 năm 2021, 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 gàng trang thiết bị, máy móc tránh 
nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra.  

PV DRILLING TỔ CHỨC CÁC HOẠT 

ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY ĐẤT NGẬP 

NƯỚC THẾ GIỚI,  NGÀY NƯỚC THẾ 

GIỚI, NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI VÀ 

CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2021 

Nhằm hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế 

giới với chủ đề “Không thể tách rời: Đất ngập 

nước - Nước và sự sống”, Ngày Nước thế giới 

với chủ đề “Giá trị của nước”, Ngày Khí 

tượng thế giới với chủ đề “Đại dương, Thời 

tiết và Khí hậu của chúng ta” và Chiến dịch 

Giờ trái đất với chủ đề “Lên tiếng vì thiên 

nhiên”, PV Drilling đã phát động phong trào 

kêu gọi toàn thể CBCNV cùng chung tay 

trong việc tiết kiệm điện, nước và bảo vệ môi 

trường. Các hoạt động cụ thể bao gồm: treo 

băng rôn, standee; tuyên truyền qua email, 

bản tin, màn hình điện tử và tại các cuộc họp 

HSE; Tắt các thiết bị điện không cần thiết của 

văn phòng và xưởng sản xuất; tiết kiệm trong 

việc sử dụng nước và văn phòng phẩm; Tiết 

kiệm nguyên vật liệu sản xuất, tái sử dụng 

nguyên vật liệu thừa/cũ; Gây quĩ trồng rừng 

thông qua Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên 

Gaia; Dọn dẹp vệ sinh khu vực làm việc; Vận 

động cán bộ công nhân viên tắt đèn và các 

thiết bị điện không cần thiết trong một giờ từ 

20h30 đến 21h30 thứ bảy, ngày 27 tháng 3 

năm 2021.  

Việc tuyên truyền cho Chiến dịch Giờ Trái 

đất, Ngày Đất ngập Nước, Ngày Đại 

dương,… đã được các đơn vị thành viên như 

PVD Logging, PVD Expro, PVD DD, 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… 

 ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP 

Nhằm đối 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 

Phổ biến kiến thức ATVSLĐ tại PVD Tech 

Hưởng ứng Giờ Trái đất, Ngày Nước thế giới, Ngày Khí 
tượng thế giới tại các đơn vị thành viên 

Diễn tập PCCC tại PVD Logging và các đơn vị có nhà xưởng/văn phòng tại 
Cảng Hạ Lưu PTSC 
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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.  

Vào ngày 23 và 27/03/2021, Phòng ATCL Xí 

nghiệp Điều hành Khoan đã tiến hành tổ chức 

đào tạo khóa “Bộ nhận diện các rủi ro trọng 

yếu/Safety Case” cho các chức danh chủ chốt 

trên giàn khoan TAD PV DRILLING V trước 

khi tiến hành chiến dịch khoan cho khách hàng 

Brunei Shell Petroleum tại Brunei. Thông qua 

khóa huấn luyện, các học viên nắm được một 

số mối nguy, rủi ro trọng yếu có thể gặp phải 

và cách xử lý trong quá trình vận hành giàn 

khoan. 

Nhằm trang bị thêm kiến thức về chất nguy hại 

cho sĩ quan an toàn trên các giàn khoan (STC), 

vào ngày 14/04/2021 tại Vũng Tàu, Ban 

ATCL Tổng công ty đã hỗ trợ Xí nghiệp Điều 

hành Khoan tổ chức lớp học Kiểm soát Chất 

nguy hại/COSHH (Control of Substances Haz-

ardous to Health) cho các sỹ quan an toàn từ 

các giàn khoan PV DRILLING I, PVD 

DRILLING VI và PV DRILLING V.  

5 

chức các khóa đào tạo nội bộ cho CBCNV của 

mình. Theo đó, PVD Tech đã tổ chức thành 

công 3 khóa đào tạo nội bộ: Khóa “An toàn cơ 

bản” cho 57 người, khóa hướng dẫn viết Thẻ 

quan sát an toàn - PVD Observation Card cho 

24 người và khóa hướng dẫn Thống kê mục 

tiêu hàng tháng cho 12 người làm đầu mối 

HSEQ tại các phòng/ban của Công ty. Bên 

cạnh đó, Công ty PVD Well Services đã tổ 

chức thành công 2 khóa đào tạo nội bộ vào 

ngày 05/03/2021: phổ biến Chính sách, Mục 

tiêu HSEQ năm 2021 cho CBCNV có mặt tại 

Công ty, và tổ chức hướng dẫn cho CBCNV 

Công ty về cách viết Thẻ quan sát an toàn – 

PVD Observation Card trên phần mềm trực 

tuyến. 

Huấn luyện Sơ cấp cứu tại PVD Well Services 

Phổ biến chính sách, mục tiêu HSEQ tại PVD Well 
Services 

Đào tạo an toàn vật liệu nổ công nghiệp tại PVD Logging 

Ngoài các khóa học được tổ chức cho nhân sự 

khối giàn khoan, vào ngày 06/03/2021, Công 

ty PVD Logging đã tổ chức thành công khóa 

“An toàn vật liệu nổ công nghiệp” với sự 

tham gia của 31 học viên do Cục An toàn Môi 

trường Bộ Công thương giảng dạy. 

Nhằm trang bị kỹ năng cần thiết cho Đội ứng 

cứu sự cố khẩn cấp, vào ngày 17/03/2021, Cty 

PVD Well Services đã phối hợp với Viện 

Khoa học An toàn Vệ sinh Lao động Tp. Hồ 

Chí Minh tổ chức lớp Sơ cấp cứu cho thành 

viên Đội ứng cứu sự cố khẩn cấp của Công ty. 

 Nhằm sử dụng hiệu quả chi phí đào tạo cũng 

như phát huy kiến thức, kinh nghiệm của 

nguồn lực giảng viên nội bộ, trong quý 1, các 

đơn vị thành viên đã chủ động đứng ra tổ 

Khách hàng Biển Đông POC  đánh giá hệ thống HSEQ tại PVD Logging 
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3 nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn ngày 

25/3 ở TPHCM có thể do ngạt khí. (Vụ hỏa 

hoạn tại căn nhà số 697/485/60 đường Phạm 

Thế Hiển, Phường 4, Quận 8) theo VOV.vn 

Khói – từ bất kỳ loại cháy nào – là một hỗn 

hợp của các khí độc hại và 

các loại hạt bụi (bụi rắn và 

hơi sương) lơ lửng trong 

không khí được hình thành từ 

việc đốt cháy hoặc nhiệt 

phân không hoàn toàn các 

vật liệu chứa các-bon. Sự 

phân bố của các phần tử độc 

hại đó trong đường hô hấp 

sau khi hít phải phụ thuộc 

vào kích thước của chúng, cơ 

chế thở và thể tích khí lưu 

thông của mỗi nhịp hít, thở 

của nạn nhân. 

Tổn thương do ngạt khói đã 

được mô tả rất sớm vào thế kỷ 

thứ nhất (sau CN), khi Pliny (1) báo cáo việc 

hành quyết các tù nhân bằng cách cho họ 

phơi nhiễm với khói sinh ra từ việc đốt gỗ 

tươi. Trong các đám cháy, khi hít phải khói, 

nạn nhân sẽ không thể thở bằng mũi một 

cách hiệu quả nữa và có xu hướng chuyển 

sang thở bằng miệng, vì thế khả năng lọc khí 

trong đường hô hấp giảm 

xuống dẫn một lượng lớn các 

phần tử độc hại đi vào đường 

thở nhiều hơn. Điều này sau 

đó dẫn đến kích ứng mũi 

họng và tổn thương phổi 

nghiêm trọng. 

Mặc dù dịch vụ chăm sóc tốt 

tại các trung tâm chữa trị 

bỏng ngày nay đã làm giảm 

đáng kể tỷ lệ tử vong do 

bỏng bề mặt, thế nhưng, tỷ lệ 

tử vong do chấn thương phổi 

vì hít phải khói lại ngày càng 

tăng. 

Thống kê từ các vụ hỏa hoạn 

trên thế giới, người ta ghi 

nhận rằng, tổn thương do hít 

phải khói có thể chiếm tới 60-

80% các ca tử vong.  

Nếu như hơn bốn mươi năm trước, mọi người có 17 phút để thoát khỏi một vụ cháy nhà thì bây 

giờ họ có khoảng 3, 4 phút, thậm chí chỉ 2 phút. Mật độ xây dung cao, sử dụng vật liệu mới cũng 

như nhiều đồ đạc bên trong khiến đám cháy bùng phát nhanh hơn. Một mối nguy hiểm khác được 

tìm thấy trong nhiều ngôi nhà là các vật liệu tổng hợp như cao su, nhựa hoặc bọt. Khi những vật 

liệu đó cháy, chúng có thể gây ngộ độc xyanua. 

Hít phải khói có thể gây ra thương tích thông 

qua một số cơ chế. Không khí nóng từ ngọn 

lửa có thể gây ra tổn thương nhiệt đáng kể 

cho đường hô hấp trên. Các chất dạng hạt 

sinh ra trong quá trình đốt cháy (muội than) 

có thể gây tắc nghẽn và kích thích đường hô 

hấp một cách cơ học, gây ra phản xạ co thắt 

phế quản. Và phơi nhiễm khí độc thoát ra từ 

vật liệu cháy bao gồm carbon monoxide (CO) 

và hydrogen cyanide (HCN). 

Trái với suy nghĩ của nhiều người, nguyên 

nhân chính của thương vong - trong trường 

hợp hỏa hoạn - không phải do bỏng mà là do 

ngạt khói. Khói đầy bồ hóng, độc hại từ đám 

cháy có thể giết chết một người ngay cả trước 

khi ngọn lửa có thể đến được với anh ta. 

Thông tin do Sở Y tế TP.HCM cung cấp chiều 

23/03/2018: Có 13 người đã tử vong tại hiện 

trường, 91 người nhập viện từ vụ cháy ở 

chung cư Carina, phần lớn do ngạt khói. 

(tuoitre.vn) 
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Trong trường hợp bị mắc kẹt trong một vụ hỏa 

hoạn, hành động thận trọng và suy nghĩ nhanh 

chóng của bạn sẽ giúp bạn ngăn chặn hậu quả 

về thương vong. Để ngăn ngừa nguy cơ tổn 

thương phổi và ngộ độc khói, hãy thực hiện 

các bước sau: 

1. Phản ứng ngay khi bạn cảm thấy nguy

hiểm. Tìm các lối ra. 

2. Tìm một lối thoát thay vì khóa mình trong

phòng an toàn. 

3. Bò xuống sàn, khuỵu hai tay

và đầu gối. Vì khói và khí bốc 

lên trên nên bạn sẽ ít phải hít 

khói hơn nếu ở gần mặt sàn. 

4. Lấy một mảnh vải hoặc một

vật dụng lớn trên quần áo của 

bạn, làm ướt nó và giữ nó gần 

mũi và miệng của bạn. Nước sẽ 

lọc khí độc và khói, ngăn không 

cho bạn hít phải chúng. 

5. Định hướng lối thoát rõ ràng và tránh

hướng vào các phòng mà bạn có thể nhìn thấy 

khói bốc lên. 

6. Trong trường hợp bạn bị mắc kẹt trong

Để ngăn chặn hỏa hoạn, tránh gặp phải 

những hậu quả  bi thảm , các tổ chức, cá nhân 

luôn phải tuân thủ các quy định về PCCC và 

không thỏa hiệp các quy định an toàn.: 

 Ngay cả trong nhà, hãy lắp đặt thiết bị báo

động khói .

 Kiểm tra các bất thường về điện và khắc

phục chúng càng sớm càng tốt.

 Để các chất lỏng dễ cháy, diêm và bật lửa

ở những nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ

em.

 Cẩn trọng với nhang, đèn thờ và tàn thuốc

lá.

 Đảm bảo không có khả năng bị rò rỉ khí

gas nấu ăn bằng cách khóa van khi không

sử dụng

 Mặc dù hít phải khói có thể gây tử vong

cho bất kỳ ai không phân biệt tuổi tác hoặc

tình trạng sức khỏe, tuy nhiên, những

người bị tổn thương hệ tim

mạch, bệnh phổi, đau ngực

và hen suyễn có nguy cơ

cao hơn.

 Người cao tuổi cũng có

nguy cơ cao hơn do sức

khỏe tim mạch và phổi yếu.

 Trẻ em có xu hướng hít

nhiều không khí hơn cho

mỗi kg trọng lượng cơ thể

so với người lớn. Vì vậy,

các em cũng có nguy cơ tử vong cao hơn 

do hít phải khói. 

Khi đám cháy bùng lên bên trong ngôi nhà, nó 

thường sẽ tiêu thụ hầu hết lượng oxy sẵn có, 

làm chậm quá trình cháy. Chính "quá trình đốt 

cháy không hoàn toàn" này tao ra nhiều loại 

khí độc.  

Khói được tạo ra có thể gây chết người theo 

đặc tính riêng của từng thành phần trong đó: 

Hạt rắn: Các chất chưa cháy, đốt cháy một 

phần và đốt cháy hoàn toàn có thể rất nhỏ, 

chúng xâm nhập vào bộ lọc bảo vệ của hệ 

thống hô hấp và cư trú trong phổi. Một số là 

chất độc tích cực; một số khác gây khó chịu 

cho mắt và hệ tiêu hóa. 

Hơi sương: Những giọt chất lỏng giống 

như sương mù có thể gây độc nếu hít phải 

hoặc hấp thụ qua da. 

Khí độc: Phổ biến nhất, carbon monoxide 

(CO), có thể gây chết người, ngay cả với 

một lượng nhỏ, vì nó thay thế oxy trong máu. 

Hydrogen Cyanide (HCN) là kết quả của 

việc đốt cháy chất dẻo, chẳng hạn như ống 

PVC, và cản trở quá trình hô hấp của tế bào.  

Phosgene (COCL2) được hình thành khi các 

sản phẩm gia dụng, chẳng hạn như vật liệu 

vinyl, bị đốt cháy. Ở hàm lượng thấp, phos-

gene có thể gây ngứa mắt và đau họng; ở hàm 

lượng cao hơn có thể gây phù phổi và tử 

vong. 

phòng và không thể thoát ra, hãy đóng các 

cửa lại để ngăn khói bay vào và lót chắn các 

kẽ hở xung quanh khung cửa bằng vải ướt 

hoặc băng dính. 

7 Nếu quần áo của bạn bắt lửa, hãy nằm  

xuống sàn và cuộn, lăn cho đến khi lửa tắt. 

Các sản phẩm báo khói thông minh 

trên thị trường có nhiều tính năng 

ưu việt. Khi có cháy, hệ thống sẽ 

phát cảnh báo qua còi hiệu, tin 

nhắn, email, tự động thực hiện cuộc 

gọi và có thể hoạt động tốt ngay cả 

khi mất điện.  

CHÚ THÍCH 

(1) Gaius Plinius Secundus còn được gọi là Pliny the Elder '(23-79 sau Công nguyên) là một học giả, nhà tự nhiên học và triết học, đồng thời là một chỉ huy trong quân đội La

Mã…  đã viết trong một báo cáo trong cuộc Chiến tranh Punic lần thứ hai rằng các tù nhân đã bị hành quyết bằng cách bị nhốt trong những chiếc lồng bên trên đống lửa đốt

bằng củi tươi. --(MAROOTTA R: An Illustrated History of Medicine, Hamlyn, Middlesex,EngI, 1967: 86)



PV DRILLING I 

Khách hàng: Cuu Long 

Vị trí: STT PIP 

Zero-LTI: 14 năm 
(10/03/2021) 

PV DRILLING VI 

Khách hàng : ENI 

Vị trí: Ken Bau 

Zero-LTI: 6 năm 
(28/02/2021) 

TAD PV DRILLING V 

Re-Activating for Shell 
Brunei Drilling Cam-
paign 

Zero-LTI: 8 năm 
(03/12/2020) 

LAND RIG  
PV DRILLING 11 

Re-Activating for GBRS 

drilling campaign 

Zero-LTI: 4 năm 

(01/7/2020) 

PV DRILLING III 

Khách hàng: VSP 

Vị trí: 09.3 

Zero-LTI: 1 năm 
(06/12/2020) 

PV DRILLING II 

Khách hàng: VSP 

Vị trí: 16-1/15 White 

Tiger  Oilfield 

Zero-LTI: 11 năm 
(15/9/2020) 

CHỈ SỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG TÍNH ĐẾN 31/3/2021 

1Thông tư số 141/2020/TT-BCA của Bộ Công An quy định công tác kiểm 

tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an 

nhân dân; ban hành ngày 23/12/2020; hiệu lực ngày 08/2/2021. 

2Thông tư số 148/2020/TT-BCA của Bộ Công An sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; 

ban hành ngày 31/12/2020; hiệu lực ngày 20/2/2021.  

3Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao Động Thương Binh và 

Xã Hội về việc ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; ban 

hành ngày 12/11/2020; hiệu lực ngày 01/03/2021.  

4Thông tư số 37/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về quy định danh 

mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và 

vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường 

bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; ban hành ngày 30/11/2020; hiệu lực 

ngày 14/01/2021. 

5 Thông tư số 42/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định 

việc khai báo, quản lý và sử dung cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công 

thương; ban hành ngày 30/11/2020; hiệu lực ngày 01/04/2021. 

6Thông tư số 48/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử 

dung, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm; ban hành ngày 

21/12/2020; hiệu lực ngày 01/01/2022. 

7 Thông tư số 31/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi bổ 

sung một số điều của Thông tư 13/2018/TT-BCT về quản lý, sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ 

công nghiệp; ban hành ngày 30/11/2020; hiệu lực ngày 15/01/2021.   

8 Thông tư số 19/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

việc ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng 

biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng 

phó sự cố tràn dầu trên biển; ban hành ngày 30/12/2020; hiệu lực ngày 

15/02/2021. 

9 Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao Động Thương Binh 

và Xã Hội về hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, 

công bố đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an 

toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng; ban hành ngày 27/11/2020; hiệu lực 

ngày 15/01/2021. 

CẬP NHẬT VBPL  LĨNH VỰC HSEQ 
TOTAL 

INCIDENTS 04 
 LOST-TIME INCIDENT 0 

Oil/Chemical 
Spills 

01 

 PROPERTY DAMAGE 02 

 
RECORDABLE INCIDENT  

00(MTC/RWTC) 

8 

TỔNG SỐ GIỜ  CÔNG 

MÔI TRƯỜNG 

50 (tấn)  
Chất thải rắn 

70 (tấn) 
CTNH 

4 675 (m3) 
Nước thải 

Tiêu thụ điện Tiêu thụ nước 

967 290 
Tổng giờ công 

299 447 
Văn phòng 

145 316 
Căn cứ/Xưởng 

AN TOÀN SỨC KHỎE 

1 756 (lượt) 
  Đào tạo HSEQ 

13 515 (thẻ) 
PVD Card Thưởng HSEQ 

  915 (tr.đ) 
Tổng tiền thưởng 

753 (lượt) 

6 606 (m3)    702 554 (kWh) 

522 527 
Giờ công biển 

PV DRILLING III: 02 

PV DRILLING VI: 01 

 LOST-TIME INCIDENT 00 

PV DRILLING VI: 01 

 First-Aid Case 01

Near Miss 00 



PV DRILLING I 

NGUYEN MINH VUONG – Campboss 

Card Winner 

NGUYEN XUAN TUAN – Scaffolder 

Card Winner 

NGUYEN HUU BINH – Chief Mechanic 

Card Winner 

BUI NGOC SƯ - Welder 

Card Winner 

PV DRILLING II 

DOAN VAN AN - Baker 

Card Winner 

NGUYEN MINH HOANG - Crane Opr. 

Card Winner 

BUI XUAN DIEP- Cook 

Card Winner 

NGUYEN SY DUY - Floorman 

Card Winner 

NGO NHAT KHUONG -  Painter 

Card Winner 

THƯỞNG AN TOÀN KHỐI GIÀN KHOAN 

PVD CARD WINNER 
Quý 1 - 2021 

PV DRILLING VI 

LY XUAN TONG - Scaffolder 

Card Winner 

NGUYEN MANH KIEN - Operator 

Card Winner 
NGUYEN DUC TOAN - Derrickman 

Card Winner 

DO ANH TUAN - Head Roustabout 

Card Winner 

NONG BANG GIANG - Floorman 

Card Winner 
NGUYEN VAN NAM - Chief Painter 

Card Winner 

PV DRILLING V 

PHAM HUYNH TRUNG HIEU - Utility 
 Card Winner 

TRAN QUOC HUY - Painter 

Card Winner 

LE VAN QUYET – 

Card Winner 

NGUYEN DOAN LONG – Crane Opr. 
Card Winner 

LE DUY THANH— H. Roustabout 

Card Winner 

PHAM HUU PHUC - Welder 

Card Winner 

PV DRILLING III 

2 
2 

9 
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“Tôi thấy một mảnh vỡ bảo vệ đuôi 

xe máy to, sắc nhọn nằm ngay lối đi 

trong tầng hầm giữ xe. Có thể gây té 

ngã cho người đi xe máy nếu không 

chú ý quan sát và cán phải. Đã 

mang mảnh sắt đi, để vào chỗ an 

toàn & dễ quan sát để người dọn vệ 

sinh có thể dọn mảnh vỡ đi. Mọi 

người nên giảm tốc độ và chú ý 

quan sát khi đi trong hầm giữ xe.”  

“Trong lúc làm việc tôi quan sát 

thấy ổ cắm điện bị đứt lòi dây đồng 

ra ngoài ở khu vực washbase. Rất 

nguy hiểm nếu ai đó ko để ý khi sử 

dụng nó vì có thể gây cháy nổ hoăc 

bị điện giật. Tôi đã cắt nguồn điện, 

đảm bảo an toàn về điện, khắc phục 

ổ cắm để mọi người có thể sử dụng 

nó an toàn. Đề nghị mọi người nếu 

quan sát thấy dây điện hoặc nguồn 

điện ko an toàn thì cảnh báo mọi 

người và báo với người có trách 

nhiệm về điện để khắc phục.” 

“Quan sát thấy tại xưởng CKCT 

máy mài đang kết nối nguồn điện 

nhưng công nhân để ngửa máy rất 

dễ tác động vào công tắc khởi động 

làm bánh đá quay nguy cơ gây mất 

an toàn. Tôi đã nhắc nhở công nhân 

yêu cầu họ không để máy ở những 

tư thế có thể gây nguy hiểm khi vẫn 

kết nối nguồn điện. Nhắc nhở chung 

công nhân trong buổi họp an toàn.“ 

PVD Tech 

(theo Quyết định số: 85/QĐ-PVD  ngày 19 tháng 4 năm 2021) 

NGUYỄN THÀNH LUÂN 

Phòng An Toàn -Chất Lượng 

VŨ THỊ NGÂN 

Phòng Thương Mại 

PVD Well Services 

NGUYỄN VĂN SƠN 

Phòng Địa Vật Lý 

PVD Logging 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN 

DẦU KHÍ 

Khen thöôûng 

các cá nhân đã có những 

Báo cáo Quan sát PVD xuất sắc   

Quý 1, 2021 

(Chủ động  -  Cẩn trọng  -  Tận tâm) 


