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Kính gửi toàn thể cán bộ nhân viên Tổng Công ty PV Drilling, 

 

Cùng với sự khởi sắc của thị trường dịch vụ khoan dầu khí, hoạt động của 

Tổng Công ty PV Drilling trong quý 1/2019 ngày càng nhộn nhịp, PV 

Drilling đón nhận nhiều tin vui khi các giàn khoan tự nâng của chúng ta 

liên tục trúng thầu với thời gian thực hiện chiến dịch khoan dài cho các 

khách hàng tại Malaysia. Như vậy, vào quý 3 năm nay, tất cả 4 giàn khoan 

tự nâng của PV Drilling sẽ cùng lúc hoạt động tại nước ngoài. Theo đó, PV 

Drilling đang dần chuyển từ thái cực không đủ việc cho giàn hoạt động 

sang thái cực không đủ giàn để cung cấp nếu thị trường trong nước “ấm” 

lên trong thời gian tới. 

 

Có thể nói rằng trong giai đoạn khó khăn của ngành dầu khí thế giới, thị 

trường cạnh tranh khốc liệt như mấy năm vừa qua; yếu tố mấu chốt để các 

giàn khoan của PV Drilling vẫn có việc đều đặn, nhất là trúng thầu nhiều 

hợp đồng khoan ở cả trong và ngoài nước; ngoài việc làm tốt công tác tiếp thị, đấu 

thầu thì việc giữ được chỉ số an toàn tuyệt đối của PV Drilling trong khi vẫn thực 

hiện chính sách thắt lưng buộc bụng, tiết kiệm chi phí là điều đáng tự hào nhất của 

Tổng Công ty PV Drilling chúng ta. 

Điều này cũng chứng minh rằng nhờ có sự cam kết của lãnh đạo luôn đặt an toàn 

lên hàng đầu, sự tuân thủ chính sách An toàn - Sức khỏe - Môi trường – Chất 

lượng của toàn thể người lao động, chúng ta đã giữ vững thành tích hoạt động 

tuyệt đối an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của giàn khoan, qua đó tạo ra  lợi 

thế cạnh tranh của PV Drilling trên thị trường . 

 

Trong 3 tháng đầu năm 2019, PV Drilling và các đơn vị thành viên chú trọng các 

hoạt động nhằm duy trì hiệu lực của Hệ thống quản lý An toàn-Sức khỏe-Môi 

trường-Chất lượng (HSEQ) và đạt được kết quả vô cùng 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 hoạt động của Tổng Công ty. Đặc biệt nổi bật là sự kiện giàn PV 

DRILLING I được Hiệp hội các nhà thầu khoan quốc tế (IADC) công nhận thành 

tích vận hành 12 năm Zero LTI, không để xảy ra tai nạn gây mất thời gian lao 

động vào ngày 10/3/2019. Nhân đây, thay mặt Ban lãnh đạo Tổng Công ty, tôi xin 

chúc mừng tập thể giàn PV DRILLING I về thành tích xuất sắc này. 

 

Một số công việc đặc thù tại PV Drilling đòi hỏi người lao động phải làm việc với 

hóa chất, vì vậy kiến thức về an toàn hoá chất 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 An toàn trong sử 

dụng hóa chất. Hy vọng rằng những thông tin hữu ích này sẽ trang bị cho bạn đọc 

những hiểu biết cơ bản về an toàn hóa chất trong công việc cũng như trong cuộc 

sống hàng ngày.  

 

Để kết thúc, như thường lệ, thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, 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:  

Giàn khoan PV DRILLING I là giàn 

khoan biển tự nâng đầu tiên của PV 

Drilling, chính thức đưa vào hoạt 

động ngày 10/3/2007, đây không chỉ 

là niềm tự hào của riêng Tổng Công 

ty PV Drilling mà của cả toàn ngành 

Dầu khí Việt Nam lúc bấy giờ. Đối 

mặt với nhiều khó khăn và thách 

thức trong việc làm chủ và vận hành 

giàn khoan lần đầu tiên, bằng sự 

kiên trì theo đuổi mục tiêu, tính kỷ 

luật cao, chuyên môn giỏi và tinh 

thần không ngừng học hỏi, chúng ta 

đã gặt hái được thành công bước đầu 

hết sức ấn tượng như luôn giữ được 

hiệu suất hoạt động trên 97% và đạt 

thành tích 12 năm liên tiếp vận hành 

an toàn (Zero LTI) vào ngày 

10/3/2019 vừa qua, do Hiệp hội các 

Nhà thầu khoan Quốc tế công nhận. 

Đây là một kỷ lục tầm cỡ thế giới về 

vận hành an toàn trong ngành khoan 

dầu khí. Không chỉ là giàn khoan 

biển đầu tiên của PV Drilling, giàn 

PV DRILLING I cũng là giàn kho-

an tự nâng của PV Drilling thực 

hiện chiến dịch khoan biển tại nước 

ngoài lần đầu tiên trong lịch sử phát 

triển của PV Drilling cho khách 

hàng Total E & P Myanmar và vinh 

dự nhận biểu trưng do lãnh đạo To-

tal E&P Myanmar trao tặng, chúc 

mừng Chiến dịch khoan với những 

kỷ lục cao về an toàn và hiệu quả 

vào ngày 02/5/2017 tại Myanmar 

(thành tích 200.000 giờ Zero LTI, 

hoàn thành sớm hơn 22 ngày so kế 

hoạch ban đầu). Thành công của 

Chiến dịch khoan này đã khẳng 

định uy tín và năng lực cung cấp 

dịch vụ của PV Drilling trên đấu 

trường quốc tế, mở đầu cho việc 

liên tiếp thắng thầu các dự án lớn 

khác tại Myanmar, Thái Lan và 

Malaysia sau này. 

Nhờ có những thành tích nổi bật 

nói trên mà giàn PV DRILLING 

CHÚC MỪNG GIÀN PV DRILLING I  ĐẠT THÀNH TÍCH  

12 NĂM LIÊN TIẾP VẬN HÀNH AN TOÀN 

Zero LTI 
năm vận hành an toàn 12 

Trân trọng 

Tổng Giám Đốc 

Nguyễn Xuân Cường 
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Ông Trần Văn Hoạt - Phó TGĐ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị  

2 

đặc biệt là những người làm việc trên các giàn 

khoan. Một trong những chương trình đào tạo 

đã và đang được áp dụng hiệu quả trên các giàn 

khoan của PVD góp phần thiết thực cho việc 

duy trì thành tích Zero LTI của các giàn khoan 

là chương trình đào tạo On the Job training 

(đào tạo qua việc làm thực tế) đã được PVD 

DD trình bày trong bài tham luận đầu tiên tại 

Hội nghị. Bên cạnh đó, năm 2018 Công ty 

PVD Well Servises đã được Viện Dầu khí Hoa 

Kỳ đánh giá chứng nhận và chính thức cấp 

Chứng chỉ API Q2 ( 20/12/2018), các kinh 

nghiệm đúc kết được trong quá trình xây dựng, 

triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn API Q2 cũng đã được PVD Well Servis-

es trình bày trong bài tham luận thứ 2 của Hội 

nghị và nhận được sự quan tâm của đại diện 

khách hàng. Tham luận của PVD Baker 

Hughes về chủ đề Điều tra tai nạn lao động – 

Tìm hiểu nguyên nhân ẩn giấu sâu xa, trong đó 

tập trung trình bày các nội dung cần thiết khi 

tiến hành phân tích nguyên nhân gốc rễ của tai 

nạn cũng như những lợi ích đem lại từ việc 

luôn nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm từ các 

khách hàng là các nhà thầu dầu khí quốc tế 

hoạt động tại Việt Nam cũng như trong khu 

vực Đông Nam Á. Tại thời điểm này, giàn PV 

DRILLING I đang thực hiện chiến dịch khoan 

cho Murphy Oil tại Việt Nam. Dự kiến sau 

khi hoàn thành chiến dịch khoan cho Murphy 

Oil vào tháng 5 tới Giàn PV DRILLING I sẽ 

di chuyển sang Malaysia để thực hiện chiến 

dịch khoan cho khách hàng Hibiscus.  

  HỘI NGHỊ AN TOÀN - SỨC 

KHỎE - MÔI TRƯỜNG - CHẤT 

LƯỢNG 

 (HSE DAY 2018) 

                                                                                  

Ngày 28/02/2019, 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 2018 với sự 

tham dự của đông đảo khách mời đến từ Tập 

đoàn Dầu khí Việt Nam, các khách hàng 

PVEP, VSP, 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 

2018. 

Tại Hội nghị, Báo cáo tổng kết công tác quản 

lý An toàn-Sức khỏe-Môi trường-Chất lượng 

năm 2018 do ông Nguyễn Huy Trọng - 

Trưởng Ban An toàn Chất lượng của PV 

Drilling trình bày đã được các đại biểu khách 

mời từ PVN và các công ty khách hàng đánh 

giá cao. Theo đó, Hệ thống quản lý tích hợp 

ATSKMTCL được duy trì phù hợp với yêu 

cầu của các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 và OHSAS 18001:2007, ngày 

càng được cải tiến và được áp dụng hiệu quả 

trong toàn Tổng Công ty PV Drilling. Năm 

2018, bên cạnh việc đạt được mục tiêu Zero-

LTI (không để xảy ra sự cố gây mất thời gian 

lao động) trong toàn bộ hoạt động của Tổng 

Công ty PV Drilling, thành tích vận hành an 

toàn của các giàn khoan của PV Drilling thực 

sự ấn tượng: tính đến ngày 28/02/2019, giàn 

khoan tự nâng PV DRILLING I đã thành 

công cán mốc 11 năm liên tục vận hành an 

toàn (Zero LTI) kể từ ngày được đưa vào vận 

hành; các giàn PV DRILLING II và PV 

DRILLING III lần lượt đạt thành tích 9 năm 

liên tục vận hành an toàn (Zero LTI) kể từ 

ngày đưa vào vận hành; giàn PV DRILLING 

VI đạt 4 năm và PV DRILLING 11 đạt 02 

năm Zero LTI. Đây là thành tích an toàn đáng 

tự hào của PV Drilling, trong đó thành tích 

của các giàn PV DRILLING I, PV DRILL-

ING II và PV DRILLING III là kỷ lục mang 

tầm cỡ quốc tế, góp phần không nhỏ 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. 

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho 

khách hàng, đồng thời xây dựng đội ngũ nhân 

sự kế thừa có đủ năng lực và kinh nghiệm, 

PV Drilling rất chú trọng công tác đào tạo đội 

ngũ CBCNV tham gia sản xuất trực tiếp mà 

Ông Nguyễn Xuân Cường - Phó Tổng Giám Đốc phát biểu tổng kết tại Hội nghị  

Ông Nguyễn Xuân Cường - Phó TGĐ trao bằng khen cho 
các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác HSEQ 

Ông Cao Chí Kiên - Phó Ban CNATMT - PVN trao bằng khen 
cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác HSEQ 
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điều tra tai nạn một cách đầy đủ cũng 

được các đại biểu tại Hội nghị đánh giá 

cao. 

Tiếp thu ý kiến của Ông Cao Chí Kiên, 

Phó Trưởng Ban CNATMT của Tập 

đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị PV 

Drilling tập trung thực hiện các mục tiêu 

HSEQ như: chú trọng hơn nữa việc đảm 

bảo an toàn cho tài sản đặc biệt là các tài 

sản có giá trị lớn như giàn khoan; rà soát 

bổ sung các biện pháp phòng ngừa ứng 

phó các sự cố lớn có nguy cơ gây thiệt 

hại về tài sản lớn: bão, sự cố va đâm do 

tàu trôi dạt gây ra; rà soát tổ chức bộ 

máy quản lý ATSKMT để đảm bảo việc 

phân định trách nhiệm, năng lực quản lý 

an toàn vẫn được duy trì trong bối cảnh 

thực hiện cắt giảm nhân sự và chi phí; 

Ông Trần Văn Hoạt – Phó Bí thư Đảng 

ủy, Phó Tổng Giám đốc PV Drilling, đại 

diện Ban Lãnh đạo Tổng Công ty 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. Bên cạnh đó, 

Phó Tổng Giám đốc khen ngợi và ghi 

nhận nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ 

công nhân viên trong việc giữ vững 

thành tích vận hành an toàn, đặc biệt các 

cán bộ làm công tác HSEQ của Tổng 

Công ty PV Drilling và các đơn vị thành 

viên. Đồng thời Phó Tổng Giám đốc 

cũng nhấn mạnh, ngoài việc PVD 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 thế mạnh cạnh tranh của 

PV Drilling. 

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 

2018 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 Nguyễn Xuân 

Cường một lần nữa khẳng định trọng 

tâm của chương trình hành động HSEQ 

năm 2019 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 Incident - free) trong 

mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Tổng Công ty PV Drilling.  

 

PV DRILLING VI  4 NĂM  

KHÔNG ĐỂ XẢY RA SỰ CỐ 

MẤT NGÀY CÔNG LAO 

ĐỘNG (ZERO LTI) 

 
Vào đêm 28 tháng 2 năm 2019 giàn 

khoàn PV DRILLING VI đã đạt được 

thành tích 4 năm liên tục không để xảy 

ra tai nạn mất ngày công làm việc- đây 

là một thành quả to lớn được tạo dựng 

lên bởi toàn thể CBCNV trên giàn. 

Trong các giàn khoan tự nâng của PV 

Drilling hiện nay, giàn PV DRILLING 

VI là giàn khoan thế hệ mới, hiện đại 

nhất. Giàn khoan này do liên doanh PVD 

Overseas quản lý, với nhiệm vụ trọng 

tâm là phát triển dịch vụ khoan chất 

lượng cao của PV Drilling vào các thị 

trường mục tiêu trong khu vực và thế 

giới. Một thành tích khác trong công tác 

đào tạo, phát triển nguồn nhân sự của 

PV Drilling là đã đào tạo thành công 

Giám đốc giàn người Việt cho giàn PV 

DRILLING VI, đủ năng lực quản lý và 

vận hành giàn khoan, để thay thế chuyên 

gia nước ngoài, hỗ trợ giảm chi phí nhân 

sự và tăng cường năng lực quản lý của 

lao động Việt Nam trên giàn khoan. Là 

một giàn khoan hiện đại, thuộc thế hệ 

mới nhất, với các thống kê ấn tượng về 

mặt vận hành và an toàn, giàn PV 

DRILLING VI hiện đang được nhiều 

khách hàng trong nước và nước ngoài ưa 

chuộng. Sau khi hoàn tất chương trình 

khoan cho Vietsovpetro tại mỏ CTC1-

WHP (mỏ Cá Tầm), đến cuối tháng 

4/2019 giàn sẽ chuyển sang khoan cho 

Công ty dầu khí ENI tại khu vực Miền 

trung (Block 114/ bể Sông Hồng) đến 

cuối tháng 6/2019 trước khi kéo sang 

Malaysia phục vụ cho chương trình kho-

an tại đây . 

 

PV DRILLING III GIỮ VỮNG 

THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG 

AN TOÀN 
 
Sau gần 8 năm hoạt động tại Việt Nam, 

giàn PV DRILLING III bắt đầu ra nước 

ngoài cung cấp dịch vụ khoan cho 

Petronas Malaysia từ tháng 10/2017 và 

sau đó thực hiện chiến dịch khoan cho 

Repsol Malaysia, bắt đầu từ tháng 

4/2018 và dự kiến kéo dài trong 2 năm. 

Từ khi chính thức đưa vào hoạt động 

vào tháng 11/2009 đến nay, giàn PV 

DRILLING III đạt thành tích 9 năm 

không xảy ra sự cố gây mất thời gian lao 

động (Zero LTI) và đặc biệt là không 

xảy ra sự cố cần ghi nhận (No 

Recordable Incident). 

Ngày 29/01/2019 vừa qua, đoàn công tác 

của Petronas – Công ty dầu khí quốc gia 

của Malaysia - đến kiểm tra công tác 

HSE tại giàn PV DRILLING III và nhân 

dịp này trao tặng đội ngũ CBCNV trên 

giàn Biểu trưng ghi nhận thành tích hoạt 

động an toàn và hiệu suất hoạt động của 

giàn, góp phần vào việc đưa mỏ Bunga 

Pakma khai thác sớm hơn so với kế 

hoạch 01 tháng 19 ngày. Trước đó, giàn 

PV DRILLING III cũng được trao tặng 

danh hiệu Giàn khoan xuất sắc nhất Quý 

1 năm 2018 tại thị trường Malaysia.  

Có thể nói, thành tích hoạt động an toàn 

và hiệu suất hoạt động cao của giàn PV 

DRILLING III đã đóng góp vào việc 

duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh 

của PV Drilling so với các nhà thầu 

khoan khác trong khu vực, góp phần vào 

việc thực hiện chiến lược cung cấp dịch 

vụ ra nước ngoài của PV Drilling. 

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO 

Ngày 28/03/2019, Ban An toàn chất 

lượng phối hợp với phòng HSE PVD 

DD đã tiến hành tổ chức Khóa đào tạo 

Nhận thức và áp dụng tiêu chuẩn ISO 

9001:2015 cho gần 20 CBCNV không 

chuyên trách HSEQ của PVD HO và 

PVD DD. Thông qua khóa đào tạo, các 

chuyên gia đã giải thích cặn kẽ các yêu 

cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 :2015  đặc 

biệt những thay đổi của tiêu chuẩn ISO 

9001:2015 so với  ISO 9001:2008, cách 

thức áp dụng các điều khoản vào thực tế 

công việc. Đây là khóa tự đào tạo nội bộ 

theo đúng tiêu chí cắt giảm chi phí 

nhưng vẫn đáp ứng tiêu chí về chất 

lượng đào tạo thông qua việc tận dụng 

nguồn nhân lực sẵn có của PV Drilling, 

các cán bộ quản lý HSEQ có nhiều kinh 

nghiệm trong việc triển khai áp dụng hệ 

thống quản lý HSEQ tại Tổng công ty 

và các đơn vị thành viên . 

 

Vào ngày 21/3/2019, Công ty PVD WS 

đã tiến hành phổ biến chính sách và mục 

tiêu năm 2019 đến toàn thể cán bộ công 

Công ty Petronas trao biểu trưng hoạt động  AT cho tập thể giàn PV DRILLING III Khóa đào tạo nội bộ  nhận thức và áp dung bộ Tiêu 
Chuẩn ISO  9001:2015 

Khóa đào tạo vật liệu nổ công nghiệp 
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Treo băng rôn và standee hưởng ứng Giờ Trái đất 

2 

Ban Giám đốc Công ty cùng với tất cả các 

trưởng, phó phòng ban, và cán sự có liên quan 

cùng tham gia buổi họp này. Trong buổi họp, 

Công ty đã xem xét lại các mục tiêu HSEQ 

2018 và kết quả đạt được cũng như đề ra mục 

tiêu HSEQ áp dụng cho năm 2019 . 

Trước đó vào ngày 14-01-2019 Công ty PVD 

Logging cũng tiến hành họp xem xét của lãnh 

đạo về hệ thống quản lý HSEQ năm 2018 và đề 

ra kế hoạch triển khai công tác HSEQ năm 

2019 với sự tham gia của lãnh đạo các phòng 

ban và Ban Giám Đốc. 

Ngày 28/02/2019, đại diện khách hàng Bien 

Dong POC đã tổ chức đánh giá HTQL HSEQ 

của PVD Logging. Báo cáo đánh giá cho thấy 

khách hàng thực sự đánh giá cao tính hiệu lực 

của HTQL HSEQ tại đơn vị. 

nhân viên, với sự tham gia đầy đủ của Ban 

Giám đốc Công ty và trưởng các bộ phận. 

Tiếp theo vào ngày 29/03/2019, PVD WS đã 

tiến hành tổ chức đào tạo nội bộ khóa nhận 

thức về khí H2S cho người lao động làm việc 

có mối nguy này. 

Cũng trong tháng 3/2019, PVD Logging đã tổ 

chức khóa đào tạo về an toàn vật liệu nổ công 

nghiệp. Nhằm đảm bảo an toàn cho người lao 

động của Công ty làm việc có liên quan đến 

vật liệu nổ công nghiệp, định kỳ hai năm một 

lần, PVD Logging tổ chức huấn luyện an toàn 

định kỳ cho cán bộ nhân viên đảm nhiệm các 

công việc như: Chỉ huy nổ mìn, nhân viên nổ 

mìn, nhân viên kéo cáp tời, nhân viên hậu cần. 

Cụ thể, vào ngày 22&23/3/2019, PVD 

Logging đã mời Cán bộ giảng dạy của Cục 

An toàn Môi trường Bộ Công thương thực 

hiện huấn luyện và kiểm tra sát hạch cho 20  

cán bộ nhân viên của Công ty. Khóa học đã 

mang lại nhiều kiến thức an toàn bổ ích cũng 

như cập nhật những thay đổi của văn bản 

pháp luật liên quan đến vật liệu nổ công 

nghiệp cho cán bộ nhân viên công ty. Khóa 

học đã được kết thúc thành công và 100% cán 

bộ nhân viên tham gia hoàn thành bài kiểm tra 

sát hạch đạt yêu cầu.  

  

HƯỞNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT 

Nhằm hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 

2019, 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: treo băng rôn 

tuyên truyền với khẩu hiệu “PV Drilling 

chung tay hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 

năm 2019 – Cùng tắt đèn từ 20h30 – 21h30 

ngày 30.03.2019”, 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 

30/03/2019.  

 

KIỂM TRA HSE KHÔNG BÁO 

TRƯỚC 

Trong 02 ngày 20-21/3/2019, Ban ATCL đã 

tổ chức kiểm tra đột xuất công tác An toàn 

Sức khỏe Môi trường, Phòng chống cháy nổ 

và Vệ sinh lao động tại các cơ sở sản xuất 

trực tiếp và căn cứ của 12 đơn vị thành viên 

và liên doanh thuộc PV Drilling tai KCN 

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 thứ nhất năm 2019 của Ban ATCL 

nhằm đánh giá khách quan sự tuân thủ các 

quy định ATSKMT & VSLĐ tại các đơn vị. 

Kết quả kiểm tra ghi nhận sự nỗ lực duy trì và 

cải tiển trong công tác ATSKMT & VSLĐ tại 

các đơn vị, đặc biệt công tác PCCN được 

thực hiện rất tốt.  Tuy nhiên, qua đợt kiểm tra 

này, các đơn vị cần lưu ý sự tuân thủ về quy 

định bảo hộ lao động. 

 

TÍNH HIỆU LỰC CỦA HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ HSEQ 

Ngày 16/01/2019, tại văn phòng HCM, PVD 

Well Services đã tiến hành tổ chức họp xem 

xét lãnh đạo về công tác HSEQ của năm 2018 

và đề ra kế hoạch cho năm 2019. Thể hiện sự 

cam kết của lãnh đạo công ty, thành phần 

tham dự họp gồm có: Chủ tịch Công ty và 

Kiểm tra công tác ATVSLĐ tại các đơn vị thành viên 

Họp xem xét của lãnh đạo tại PVD Logging 

Khách hàng Bien Dong POC đánh giá Hệ thống 
quản lý HSEQ  của PVD Logging 

Hợp xem xét của lãnh đạo tại PVD Well Services 



AN TOÀN 
HÓA CHẤT 

Với sự phát triển vượt bậc của nền khoa học hiện đại 

ngày nay, hóa chất được sử dụng rộng rãi trong ngành 

công nghiệp dầu khí và các ngành công nghiệp khác. PV 

Drilling cũng không ngoại lệ khi các đơn vị thành viên 

của PV Drilling sử dụng các hóa chất công nghiệp để 

phục vụ công việc sản xuất, đảm bảo sản phẩm đầu ra 

của dịch vụ đạt chất lượng và thỏa mãn yêu cầu ngày 

càng cao của khách hàng. An toàn khi làm việc với hóa 

chất là một trong những yêu cầu hàng đầu mà PV Drill-

ing đặt ra nhằm đảm bảo an toàn cho Cán bộ công nhân 

viên cũng như ngăn ngừa công việc sản xuất có thể bị 

tạm dừng do các sự cố về hóa chất gây ra. 

 

 

 

 

Làm việc với hóa chất luôn có những mối nguy tiềm ẩn 

cao và hậu quả của nó là khôn lường. Bằng chứng là đã 

có những thảm họa và tai nạn nghiệm trọng xảy ra ở các 

nơi trên thế giới cũng như Việt Nam. Chúng để lại 

những hệ lụy và mất mát vô cùng to lớn.  

V à o  n g à y 

28/7/2014, một 

vụ tai nạn lao 

động đã xảy ra 

tại Tổng Công 

ty Cổ phần dệt 

Phong Phú 

( q u ậ n  9 , 

TPHCM) khiến 

3 công nhân bị bỏng nặng vì hóa chất. Vào thời điểm 

trên, 3 công nhân đang làm công việc pha trộn các loại 

hóa chất (NaOH và Glucoze 5%) tại dây chuyền sản 

xuất vải. Trước khi tiếp tục đổ hóa chất vào thùng pha 

trộn, các công nhân này không tắt công tắc để cánh 

quạt đánh hóa chất có sẵn trong bồn ngưng hoạt động. 

Sơ sót này đã khiến cánh quạt đánh văng hóa chất vào 

người dẫn đến một người bị bỏng 30 đến 40% cơ thể và 

hai trường hợp còn lại bị rất nặng, bỏng giác mạc mắt 

độ 3 và 4. [nguồn: vnexpress.net] 

Vì vậy, hiểu và nhận biết được các đặc tính lý, hóa và 

các mối nguy có thể xảy ra khi làm việc với hóa chất 

đóng vai trò rất quan trọng. Từ đó, chúng ta có thể đưa 

ra những phương án phòng ngừa và phương án xử lý 

hợp lý khi xảy ra sự cố liên quan đến hóa chất. 

I/ HÓA CHẤT NGUY HIỂM NHƯ THẾ NÀO?  

Hóa chất thường hiện diện ở nơi làm việc. Ngay cả ở 

những nơi sạch sẽ nhất như những văn phòng làm 

việc hiện đại, ở nhà và những nơi công cộng mà bạn 

thường không quan tâm đến tác hại của chúng. Có thể 

bạn vẫn thường hay phơi nhiễm với mực in, bột màu, 

xà bông giặt… và mở rộng hơn nữa là những hóa chất 

công nghiệp độc hại mà bạn thường tiếp xúc khi làm 

việc. 

(Ảnh hưởng của Hóa chất lên các cơ quan nội tạng 

của cơ thể được minh họa ở hình bên dưới)  

 

Hóa chất có thể tồn tại ở nhiều dạng khác nhau: 

Bụi, khói, sợi, bột. 

Chất lỏng. 

Khí, hơi, sương. 

Đa số các hóa chất đều nguy hiểm và những mối nguy 

của chúng được phân loại như sau: 

1/ Mối nguy về sức khỏe 

“Mối nguy về sức khỏe” nghĩa là một hóa chất có 

bằng chứng được thống kê với số lượng đủ lớn dựa 

trên ít nhất một nghiên cứu được tiến hành theo các 

nguyên tắc khoa học có thể gây ảnh hưởng cấp tính 

hoặc mạn tính đến sức khỏe của người lao động khi bị 

phơi nhiễm.  

Hóa chất có thể xâm nhập qua cơ thể qua 4 con 

đường: 

Đường thở: Hít thở trong môi trường không khí ô 

nhiễm là con đường thông dụng nhất mà các hóa chất 

tại nơi làm việc xâm nhập vào cơ thể.  

Đường ăn uống: Hóa chất tại nơi làm việc có thể bị 

nuốt vào cơ thể một cách tình cờ khi thức ăn hoặc tay 

bị nhiễm bẩn.  

Tiếp xúc với da hoặc mắt: Một số hóa chất có thể gây 

hư hại da hoặc mắt (Ví dụ: đau rát) hoặc đi xuyên qua 

da vào trong cơ thể. 

Tiếp xúc qua vết thương: Hóa chất có thể xâm nhập 

trực tiếp vào cơ thể khi bị một vật sắc nhọn (Ví dụ: Kim 

tiêm) đâm vào da và truyền hóa chất qua đường máu. 

2/ Tác động đến môi trường  

Hóa chất có thể xâm nhập vào không khí, nước, và đất 

khi chúng ta sản xuất, sử dụng hoặc thải bỏ chúng. Tác 

hại của hóa chất lên môi trường được xác định bởi số 

lượng của hóa chất đó được thải ra, loại và nồng độ của 

hóa chất đó và nơi nó được phát hiện. Một số hóa chất 

có thể gây hại cho sức khỏe nếu chúng được thải ra môi 

trường ngay cả khi ta không nhìn thấy được tác động 

tức thời của nó. Một số khác thì được lo ngại rằng 

chúng làm việc theo cơ chế xâm nhập vào lưới thức ăn 

và tích lũy hay tồn tại lâu dài trong môi trường trong 

nhiều năm. 

3/ Mối nguy về vật lý  

Hóa chất còn có những mối nguy hiểm về vật lý, Ví dụ: 

dễ bắt lửa, nổ hoặc trở nên nguy hiểm hơn khi những 

hóa chất kỵ nhau được pha trộn hoặc lưu trữ chung. 

Nguy cơ gây cháy: Chất khí dễ bắt lửa; Aerosol dễ bắt 

lửa; Chất rắn dễ bắt lửa; Chất lỏng dễ bắt lửa; Chất lỏng 

dễ cháy; Chất Oxy hóa; Chất tự bốc cháy. 

Nguy cơ gây nổ: Chất khí nén bằng áp suất; Chất nổ. 

Mối nguy phản ứng hóa học: Peroxít hữu cơ; Chất có 

tính không ổn định (phản ứng); Chất phản ứng với 

nước. 

 

II/ NHẬN DIỆN VÀ HIỂU NỘI DUNG CỦA NHÃN 

HÓA CHẤT 

Nhãn hóa chất tuân theo Hệ Thống Hài Hòa Toàn Cầu 

(GHS) với 9 hình tượng được đặt trong hình thoi viền 

màu đỏ, nền trắng, minh họa cho 9 mối nguy tương ứng. 

Chúng thường được dán trực tiếp trên sản phẩm hóa 

chất và có trong Phiếu An toàn hóa chất. 

(Vui lòng xem hình minh họa cho nhãn hóa chất theo 

GHS ở trang tiếp theo) 



Cho mục đích Vận chuyển: Các hình tượng được sử 

dụng có đôi chút khác biệt và tuân theo “Quy tắc quốc 

tế về Vận Chuyển Hàng Hóa Nguy Hiểm”. Chúng 

cũng là những biểu tượng hình thoi viền đen, nền có 

màu và đa phần sử dụng biểu tượng mối nguy giống 

với GHS. Những nhãn loại này được dán trên các kiện 

hàng hoặc thùng chứa sản phẩm hóa chất. Vui lòng 

xem hình minh họa bên dưới. 

Hình thoi cháy NFPA: Hiện tại 

nhiều sản phẩm hóa chất nhập 

khẩu từ nước ngoài có biểu tượng 

hình thoi cháy NFPA (Hiệp hội 

phòng cháy quốc gia Hoa Kỳ). 

Hình thoi cháy này giúp cho đội chữa cháy có thể xác 

định nhanh chóng mức độ nguy hiểm của hóa chất và 

đưa ra phương án chữa cháy chính xác và an toàn. Ý 

nghĩa của hình thoi này được giải thích như hình minh 

họa bên dưới. 

III/ AN TOÀN HÓA CHẤT TẠI NƠI LÀM VIỆC  

1/ Những điều bạn nên làm tại nơi làm việc  

PPE: Luôn mang đầy đủ Bảo hộ lao động như yêu 

cầu từ Phiếu An toàn hóa chất của nhà sản xuất. Ví 

dụ: Găng tay cao su, khẩu trang (có thể cần có bộ lọc 

tùy theo loại hóa chất), tạp dề, mạng che mặt, đồ bảo 

hộ mặc một lần … 

Thiết bị y tế khẩn cấp: Trạm tắm và rửa mắt khẩn 

cấp phải được trang bị và bố trí gần nơi làm việc hoặc 

nơi lưu trữ hóa chất. 

Thiết bị xử lý tràn đổ khẩn cấp: Thiết bị chống tràn 

đổ hóa chất (giấy thấm, gối thấm …) cần phải được 

bố trí và luôn giữ trong điều kiện tốt tại nơi làm việc 

để người làm việc có thể sử dụng khi xảy ra tràn đổ 

hóa chất. 

2/ An toàn lưu trữ hóa chất  

Những hóa chất nguy hiểm nên được lưu trữ trong 

điều kiện phù hợp, chú ý đến các thuộc tính đặc biệt 

của hóa chất. Vui lòng đọc hướng dẫn trong phiếu An 

toàn hóa chất để lưu trữ hóa chất an toàn (Mục số 7 

trên Phiếu An toàn hóa chất). 

Một điều cũng khá quan trọng mà bạn cần lưu ý về 

rủi ro hóa chất có thể phản ứng với nhau trong một số 

điều kiện nào đó. Vd: những hóa chất có thể phản ứng 

với nhau tạo ra một thể không ổn định hoặc một sản 

phẩm độc hại khác, hoặc tạo ra nhiệt. Những hóa chất 

này nên được tách riêng ra. Chất lỏng dễ bắt lửa lưu 

trữ gần nguồn nhiệt có thể gây cháy. 

Mục số 10 trong Phiếu An toàn hóa chất cho bạn lời 

khuyên những điều cần lưu ý khi lưu trữ hóa chất. 

Các hóa chất được biết đến như là tác nhân gây ung 

thư, đột biến gien hay độc tính với sự sinh sản nên 

được lưu trữ dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt. 

Nếu điều kiện cho phép, nên lưu trữ hóa chất trên 

những pallet chuyên dụng (có thiết kế chống hóa chất 

tràn đổ) hoặc trong những khu vực sàn được quây lại 

để ngăn ngừa sự cố tràn đổ hóa chất. 

3/ An toàn thải bỏ hóa chất  

Tham khảo mục 13 trong Phiếu An toàn hóa chất để 

biết quy trình thải bỏ hóa chất. Bạn cũng có thể ghi 

lại những thông tin này vào bảng thống kê hóa chất 

của mình để tiện tra cứu.  

Hầu hết những thông tin cần thiết cho việc lưu trữ 

và làm việc an toàn với hóa chất đều được trình bày 

rõ ràng và đầy đủ trong Phiếu An toàn hóa chất 

được cung cấp từ nhà sản xuất. Trang bị tốt những 

hiểu biết cơ bản về An toàn hóa chất, đồng thời 

luôn đọc Phiếu An toàn hóa chất để hiểu rõ về đặc 

tính của các hóa chất tại nơi mình đang làm việc và 

tuân thủ nghiêm túc những yêu cầu trong Phiếu An 

toàn hóa chất sẽ giúp bạn làm việc an toàn, phòng 

Hộp đựng Phiếu An toàn hóa chất: chứa 

tất cả các phiếu An Toàn hóa chất và phải 

được bố trí ở nơi dễ thấy để tất cả mọi 

người có thể đọc và nhận biết được các 

đặc tính của hóa chất đang được sử dụng 

tại nơi làm việc, những yêu cầu về Bảo Hộ 

Lao Động và những khuyến cáo từ nhà 

sản xuất.  

Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ: Làm sạch ngay 

tất cả những vết tràn đổ hóa chất để duy trì 

vệ sinh sạch sẽ và giữ cho nơi làm việc 

luôn an toàn. 

tránh được những tác hại của hóa chất và ngăn ngừa 

những sự cố về hóa chất đáng tiếc có thể xảy ra. 

 

 

VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Những điều cần biết về sản xuất, kinh doanh và sử dụng 

hóa chất trong ngành công nghiệp - NXB Công thương  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kỹ Thuật An Toàn Trong Sản Xuất Và Sử Dụng Hóa 

Chất – Biên soạn: Thế Nghĩa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất – NXB Lao 

Động – Xã Hội 



PV DRILLING I 

Khách hàng:  
Murphy Vietnam 

Vị trí: 15-1-05-LDT-
1X 

Zero-LTI: 12 năm 
(10/03/2019) 

PV DRILLING VI 

Khách hàng:  
VietsovPetro 

Vị trí: CT1 - 06  
 

Zero-LTI: 4 năm 
(28/02/2019) 

TAD PV DRILLING 

V 

COLD-STACKED 

 

Zero-LTI: 6 năm  
(03/12/2018) 

LAND RIG  

PV DRILLING 11 

COLD-STACKED 

Zero-LTI: 2 năm 
(01/7/2018) 

PV DRILLING III 

Khách hàng:  
Repsol Malaysia 

Vị trí: BKC-10-ST1 
  

Zero-LTI: 9 năm 
(12/11/2018) 

PV DRILLING II 

Khách hàng: Sapura 
Malaysia. 

Vị trí: EB A-22ST1 

Zero-LTI: 9 năm 
(15/9/2018) 

CHỈ SỐ AN TOÀN  MÔI TRƯỜNG QÚY 1/2019 

1 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý 

hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước 

đường thủy nội địa; ban hành ngày 28/11/2018; có hiệu lực ngày 

11/01/2019.  

2 Nghị định số 25/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP 

ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí 

trên đất liền; ban hành ngày 07/03/2019 hiệu lực ngày 

22/04/2019. 

3 Thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội quy định danh mục sản phẩm, 

hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản 

lý nhà nước của Bộ LĐTBXH; ngày ban hành 06/12/2018; 

ngày hiệu lực ngày 01/02/2019. 

4 Thông tư số 26/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội quy định về quản lý chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách 

nhiệm quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH; ban hành ngày 

25/12/2018; hiệu lực ngày 20/02/2019. 

5 Thông tư số 42/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội quy định về mức kinh tế, kỹ thuật về 

huấn luyện ATVSLĐ; ban hành ngày 28/12/2018; hiệu lực ngày 

10/02/2019. 

6 Thông tư số 33/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi 

trường về quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên 

biển; ban hành ngày 26/12/2018; hiệu lực ngày 12/03/2019. 

7  Thông tư 09/2019/TT-BGVT của Bộ Giao thông Vận tải 

quy định kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô 

nhiễm của tàu; ban hành ngày 01/03/2019 hiệu lực ngày 

01/09/2019 (QCVN 26 : 2018/BGTVT). 

8  Văn bản hợp nhất số 33/VBHN-VPQH của Văn phòng 

Quốc Hội về Luật tài nguyên môi trường, biển và hải đảo, 

ban hành ngày 10/12/2018. 

9  Thông tư số 02/2019/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia vè bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc; ban hành ngày 

21/03/2019 hiệu lực ngày 22/09/2019. 

10  Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động huấn 

luyện ATVSLĐ; ban hành 26/12/2018; ngày hiệu lực ngày 

11/02/2019. 

CẬP NHẬT VBPL  LĨNH VỰC HSEQ  

 TOTAL 

INCIDENTS 06 
 LOST-TIME INCIDENT 0 

 Oil/Chemical 
Spills 0 

 FIRST-AID CASE 3 

PV DRILLING  I (2);  PV DRILLING II (1); 

 NEARMISS 0 

PV DRILLING I (1); PV DRILLING III (2);  

 PROPERTY DAMAGE 3 

 RECORDABLE INCIDENT  0 
(MTC/RWTC) 

5 

TỔNG SỐ GIỜ  CÔNG 

MÔI TRƯỜNG 

36 (tấn)  
Chất thải rắn 

61 (tấn)  
CTNH 

2 638 (m3)  
Nước thải 

Tiêu thụ điện Tiêu thụ nước 

1 267 232  
Tổng giờ công 

313  924 
Văn phòng 

 551 421  
Căn cứ/Xưởng 

AN TOÀN SỨC KHỎE 

1 574 (lượt) 
  Đào tạo HSEQ 

16 894  
PVD Card Thưởng HSEQ 

1 338 (tr.đ) 
Tổng tiền thưởng 

838 (lượt) 

5 374 (m3)  732 805(kWh)  

401 887  
Giờ công biển 



PV DRILLING I 

HOANG TRUNG KIEN - Mechanic 

February Card Winner 

LE VAN DUC - Utility 

February Card Winner 
DO VAN BIEN - Derrickman 

February Card Winner 
NGUYEN TRONG HOA - Electrician 

January Card Winner 
DANG MANH LINH - Utility 

January Card Winner 

PV DRILLING II 

DO MINH THANH - Derrickman 

February Card Winner 

JASON - Utility 

February Card Winner 

TIMOTHY - Crane Operator 

TRINH BA BINH - Crane Operator 

 

MORRIS  - Electrician 

 

THƯỞNG AN TOÀN  
PVD CARD WINNER 

Quý 1 - 2019 

PV DRILLING VI 

 NGUYEN DUC TOAN - Floorman 

January Card Winner 

DOAN TRUNG HAI - Roustabout 
HOANG VAN MANH - Welder 

January Card Winner 

HA QUANG SANG - Crane Operator 

January Card Winner 

TRAN DUY SON - Electrician TRAN HOANG DUC - Roustabout 

 

PV DRILLING III 

MOHD BIN GHANI - Roustabout 

February Card Winner 

MOHD BIN MOHAMAD - Floorman 

 

BAHARUDDIN JUNOS– Floorman 

February Card Winner 

MOHAMAD ABDULLAH– Scaffolder 

MOHD BIN MOHAMAD - Floorman 

February Card Winner 

A’MAY JUSOH - Painter 

 




