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PV DRILLING’s

Kính gửi toàn thể cán bộ nhân viên Tổng Công ty PV Drilling,
Trong sáu tháng đầu năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty PV Drilling
rất tích cực và có nhiều tín hiệu khả quan. Bên cạnh 4 giàn khoan tự nâng duy trì hoạt động từ
quý 1, chúng ta đón nhận tin vui là giàn khoan đất liền PV DRILLING 11 cũng đã hoạt động
trở lại từ cuối quý 2 phục vụ chiến dịch khoan cho khách hàng tại Algeria, nâng tổng số giàn
khoan đang hoạt động tại thời điểm hiện nay lên năm trong tổng số sáu giàn khoan do PV
Drilling sở hữu và vận hành. Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn ở phía trước bởi vì đơn giá cho
thuê giàn khoan dù có dấu hiệu tăng nhẹ trong thời gian gần đây nhưng vẫn còn ở mức khá
thấp, bên cạnh đó, tình trạng dư thừa nguồn cung giàn khoan tại khu vực Đông Nam Á tuy đã
giảm so với năm 2018 nhưng số lượng cung vượt cầu vẫn còn ở mức gần 30 giàn và dự kiến
con số này sẽ lại tăng lên vào năm 2020 khi nhiều giàn khoan đóng mới được đưa vào vận
hành.

CHÚC MỪNG GIÀN PV DRILLING 11 ĐẠT THÀNH TÍCH
03 NĂM LIÊN TIẾP VẬN HÀNH AN TOÀN

Mặc dù phải đối mặt với 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 01/7/2019, giàn khoan
đất liền PV DRILLING 11 đang hoạt động tại Algeria đã đạt thành tích vận hành an toàn
trong 3 năm liên tục (LTI-free). 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 SỐ NÀY

1- Thư ngỏ
Tin hoạt động

Trong quý 2/2019, tại PV Drilling, bên cạnh công tác duy trì hiệu lực của hệ thống quản lý,
hoạt động An toàn-Sức khỏe-Môi trường-Chất lượng được đẩy mạnh thông qua các hoạt động
hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 3 năm 2019 với chủ đề: “Tăng
cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”. Tổng Công ty
và các đơn vị đồng loạt tổ chức Lễ phát động Tháng hành động, treo băng rôn và tổ chức các
hoạt động như Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi lần thứ V năm 2019, 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. 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 tại PV Drilling đòi hỏi người lao động phải làm việc với thiết bị điện hoặc
tiếp xúc với nguồn điện tại khu vực sản xuất trực tiếp cũng như tại văn phòng, vì vậy kiến
6 - An toàn điện
thức về an toàn điện là hết sức cần thiết nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu các sự cố có thể xảy ra.
7 - Chỉ số An toàn & giàn Nhằm phổ biến rộng rãi hơn về chủ đề này, Chuyên san xin gửi đến Quý bạn đọc bài viết
chuyên đề An toàn điện tại khu vực văn phòng. Hy vọng rằng những thông tin hữu ích này sẽ
Cập nhật VBPL
trang bị cho bạn đọc những hiểu biết cơ bản về an toàn điện trong công việc cũng như trong
cuộc sống hàng ngày.
8 - Thưởng An toàn
Thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, tôi xin gửi lời chúc cho công việc của tất cả chúng ta
luôn an toàn và đạt hiệu quả cao.
Trân trọng
Phó Tổng Giám Đốc
Trần Văn Hoạt

PV DRILLING 11:

03

NĂM VẬN HÀNH AN TOÀN

PV DRILLING 11 là giàn khoan đất
liền duy nhất của PV Drilling, được
chính thức khánh thành và đưa vào
hoạt động vào năm 2007 tại khoan
trường Sahara. Vận hành một giàn
khoan đất liền trong điều kiện khắc
nghiệt và xa xôi thực sự là một thách
thức lớn lao đối với PV Drilling.
Bên cạnh các vấn đề về vận hành
giàn, cấu tạo địa chất phức tạp và kỹ
thuật khoan, đội ngũ PV DRILLING
11 luôn phải đối mặt với các vấn đề
khách quan khác như điều kiện thời
tiết khắc nghiệt, an ninh, rào cản
ngôn ngữ và khác biệt văn hóa…
Vượt qua tất cả các khó khăn, PV
DRILLING 11 đã thực hiện thành
công tất cả các chiến dịch khoan và
góp phần tiết kiệm rất nhiều chi phí
cho khách hàng. Vào tháng 11/2017,
giàn PV DRILLING 11 đã vượt qua
các công ty khoan cạnh tranh và
thắng được hợp đồng thực hiện
chiến dịch khoan cho khách hàng

BMS – là liên doanh giữa Tập đoàn
dầu khí nước chủ nhà Algeria với
công ty dầu khí CEPSA của Tây
Ban Nha – với những yêu cầu, đòi
hỏi về kỹ thuật và an toàn rất khắt
khe. Bên cạnh đó, khoan trường
BMS rất gần biên giới các quốc gia
Tunisia và Libya, rất tiềm ẩn các
rủi ro về an ninh, sau gần một năm
thực hiện chiến dịch khoan và sửa
giếng thành công cho khách hàng,
vào ngày 09/09/2018, giàn đã kết
thúc chiến dịch khoan và được kéo
về thị trấn Hassi Messaoud để tiến
hành công tác duy tu, bảo dưỡng
chuẩn bị cho chiến dịch khoan tiếp
theo. Vào cuối Quý 2 năm 2019,
giàn PV DRILLING 11 đã tiếp tục
trúng thầu công tác sửa giếng cho
khách hàng BMS, các công tác
chuyển giàn chính thức được thực
hiện vào đầu tháng 07 năm nay.
Trong suốt các chiến dịch khoan
vừa qua cho khách hàng BMS, giàn

I
T
L
Zero

Tổng Biên tập:
Phó TGĐ Trần Văn Hoạt
Thực hiện:
Ban An toàn Chất lượng

Lầu 4, Sailling Tower, 111A đường Pasteur,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
tel: (84-28) 39142012 - fax: (84-28)
39142021

PETROVIETNAM DRILLING AND WELL SERVICES CORPORATION
PVD DRILLING DIVISION

đã không xảy ra bất kỳ sự cố ghi nhận cũng
như sự cố an ninh nào, và nhận được sự đánh
giá rất cao từ khách hàng. Vào ngày
01/07/2019, giàn PV DRILLING 11 đã được
IADC ghi nhận đạt thành tích 03 năm hoạt
động an toàn, không để xảy ra sự cố mất thời
gian lao động (LTI-free).

HOẠT ĐỘNG HSEQ TRÊN GIÀN
KHOAN

Chiến dịch an toàn Quý 2 “Hand & Finger Injuries Prevention”

Kiểm tra nồng độ cồn CBCNV trước khi bay ra giàn khoan
PV DRILLING I

Đoàn Lãnh đạo Petronas & Sapura kiểm tra công tác HSE trên
giàn PV DRILLING II

Trong quý 02/2019, ngoài các giàn khoan
biển tiếp tục thực hiện chiến dịch khoan cho
khách hàng hiện tại, giàn khoan đất liền PV
DRILLING 11 đã hoạt động trở lại tại Algeria
từ cuối tháng 6, như vậy hiện nay tổng cộng
có 5 trong 6 giàn của PV Drilling đang hoạt
động. Sau khi kết thúc chiến dịch khoan cho
Murphy Oil Việt Nam, Giàn PV DRILLING I
bắt đầu khoan cho Hibiscus Malaysia từ cuối
tháng 5 cho đến nay; giàn PV DRILLING III
tiếp tục khoan cho Repsol & Petronas; Giàn
PV DRILLING II đang trong giai đoạn hoàn
tất chiến dịch khoan cho Sapura tại Malaysia
và chuẩn bị trở về Việt Nam trong vài tháng
tới; Giàn PV DRILLING VI vẫn đang tiếp tục
thực hiện chiến dịch khoan cho khách hàng
ENI tại Miền Trung Việt Nam. Trước đó, vào
ngày 19/04/2019, Đoàn Lãnh đạo Petronas &
Sapura đã đã tiến hành kiểm tra công tác HSE
trên giàn PV DRILLING II, nhằm đảm bảo
công tác HSE được chuẩn bị và thực hiện tốt
trong quá trình thực hiện chiến dịch khoan
Định kỳ, chiến dịch an toàn quý 02 với chủ
đề: “Hand and Finger Injuries Prevention –
Bảo vệ đôi bàn tay” đã được triển khai trên
các giàn khoan biển. 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

Lãnh đạo giàn PV DRILLING III nhận Biểu trưng từ khách hàng Petronas
về những thành tích nổi bật trong công tác HSE
cũng được phổ biến rộng rãi.
Nhằm đảm bảo sự tuân thủ đối với Chính
sách sử dụng rượu và chất kích thích trên các
giàn khoan do PV Drilling quản lý và vận
hành và theo đề nghị từ khách hàng Murphy
Oil, ngày 22/04/2019, tại sân bay Vũng Tàu,
đoàn kiểm tra do bác sỹ Ariel Aroulandom
thuộc phòng An toàn Chất lượng Xí nghiệp
Điều hành khoan làm Trưởng đoàn đã tiến
hành kiểm tra đột xuất nồng độ cồn và chất
kích thích cho các nhân sự đi biển đang tiến
hành đổi ca. Việc kiểm tra được thực hiện
ngẫu nhiên đối với 15 người đi và về từ giàn
PV DRILLING I. Tổng số 15 mẫu thử đều
cho kết quả âm tính đối với nồng độ cồn và
chất kích thích, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu
và qui định của PV Drilling cũng như thỏa
mãn yêu cầu của khách hàng Murphy Oil.
Vào ngày 08/07/2019 vừa qua, Giàn khoan
PV DRILLING III đã vinh dự nhận được
Biểu trưng từ Petronas - Công ty dầu khí
quốc gia của Malaysia - về những thành tích
xuất sắc trong công tác khoan và công tác
HSE, góp phần đưa chiến dịch khoan tại mỏ
Bunga Orkid Delta (BOD) hoàn thành trước
kế hoạch. Cụ thể giàn PV DRILLING III đã
thực hiện chiến dịch khoan liên tục cho khách

hàng Repsol & Petronas từ năm 2018 cho tới
nay không để xảy ra bất cứ sự cố nào gây mất
ngày công làm việc (Zero LTI), đây là một
minh chứng rõ rang về sự cam kết của lãnh đạo
về công tác an toàn cũng như Văn hóa an toàn
của giàn PV DRILLING III nói riêng và PV
Drilling nói chung.

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 2019 được triển khai theo đúng kế hoạch,
bao gồm công tác 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 OHSAS
18001:2007. Cụ thể công tác duy trì Hệ thống
quản lý HSEQ trong toàn Tổng Công ty trong
quý 2/2019 như sau: PVD Offshore đã tiến
hành tổ chức đánh giá các nhà thầu phụ: Công
ty CP điện tử Techmaster, LDT Joint Stock
Company, Công ty CP điện tử CALTEK, Công
ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật
CANDT, Công ty TNHH Đức Tùng. Ngoài ra
PVD Offshore cũng được các khách hàng Halliburton, PVEP đánh giá Hệ thống quản lý
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HSEQ nhằm kiểm tra tính hiệu lực và
đảm bảo việc đáp ứng các yêu cầu khắt
khe của khách hàng. PVD Well Services
đã thực hiện việc đánh giá nội bộ Hệ
thống quản lý HSEQ tại Văn phòng
HCM và Căn cứ Vũng Tàu. Phạm vi
đánh giá bao gồm: Dịch vụ CTRS và
dịch vụ DTRS theo các tiêu chuẩn API
Q2, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 và
OHSAS 18001-2007.
Từ ngày 09-11/7/2019, Viện Dầu khí
Hoa Kỳ (API) đã tiến hành đánh giá
giám sát lần đầu tiên Hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn API Q2 tại
Văn phòng HCM, Vũng Tàu và Xưởng
sản xuất sau gần 7 tháng chứng chỉ API
Q2 được cấp. Kết quả đánh giá cho thấy
hệ thống quản lý chất lượng của Công ty
tuân thủ rất tốt các yêu cầu của tiêu
chuẩn API Q2, chỉ có 02 kiến nghị cải
tiến được nêu lên. Điều này chứng tỏ
việc triển khai và vận hành hệ thống
được người lao động nhiệt tình hưởng
ứng và tham gia nhằm giúp nâng cao uy
tín của Công ty tại Việt Nam và trên thế
giới.
Ngoài ra nhằm đảm bảo chất lượng dịch
vụ cung cấp từ Đối tác Destini đối với
dịch vụ kéo thả ống chống, Đoàn đánh
giá của Công ty gồm đại diện của Phòng
ATCL, Phòng Điều hành sản xuất và
Phòng dịch vụ kéo thả ống chống đã có
chuyến làm việc 4 ngày (17-20/06/2019)
tại 02 căn cứ của Destini tại Labuan và

Kermaman – Malaysia để tiến hành
đánh giá theo 03 tiêu chuẩn ISO 9001,
ISO 14001 và OHSAS 18001.
Nhằm chuẩn bị cho công tác chuyển đổi
Hệ thống quản lý ATSKNN theo tiêu
chuẩn OHSAS 18001:2007 sang tiêu
chuẩn ISO 45001:2018, Ban ATCL
Tổng Công ty đã chủ trì tiến hành các
cuộc hội thảo chuyên đề về yêu cầu mới
của tiêu chuẩn ISO 45001:2018, so sánh
với hiện trạng HTQL ATSKNN theo
OHSAS 18001. Trên cơ sở đó đề xuất
Tổng Giám đốc thành lập Tổ Dự án
chuyển đổi bao gồm 6 thành viên từ Ban
ATCL và các đơn vị PVD Well Services, PVD Offshore và PVD Drilling
Divison. Tổ Dự án thống nhất tiến hành
biên soạn mới và sửa đổi tổng cộng 12
quy trình bao gồm cả Sổ tay HSEQ, dự
kiến sẽ hoàn tất trong năm 2019.
Công tác chuẩn bị cho đợt đánh giá nội
bộ năm 2019 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 đầu tháng 08/2019
đến giữa tháng 09/2019. 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 ba tiêu chuẩn
ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 và
OHSAS 18001: 2007, và chuẩn bị cho
việc chuyển đổi Hệ thống quản lý an
toàn sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS
18001 sang ISO 45001 dự kiến vào năm

Viện Dầu khí Hoa Kỳ API đánh giá giám sát lần đầu
tại Công ty PVD Well Services

2020.

CÔNG TÁC ATSKMT & VỆ
SINH LAO ĐỘNG
Ngày 07/05/2019, Ban ATCL đã tổ chức
kiểm tra công tác An toàn Sức khỏe Môi
trường (Walkabout) tại các các 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 KCN Phú Mỹ,
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 định kỳ của Ban ATCL, nhằm đánh
giá khách quan sự tuân thủ các quy định
ATSKMT tại các đơn vị. Kết quả kiểm
tra ghi nhận nỗ lực duy trì và cải tiến
trong công tác ATSKMT với các ưu
điểm được ghi nhận tại các đơn vị, cụ
thể số lượng Observation đã giảm 40%
so với đợt HSE Walkabout lần 02/2018,
cùng với việc duy trì tốt công tác
ATSKMT tại hầu hết đơn vị thành 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: An toàn nơi làm việc,
PCCC – UPTHKC và Bảo hộ lao động.
Nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế
giới và Ngày Đại Dương thế giới năm
2019, trong toàn Tổng Công ty PV Drilling đã phát động phong trào kêu gọi toàn
thể CBCNV cùng chung tay trong công
tác AT-VSLĐ và giữ gìn môi trường làm

Kiểm tra công tác an toàn tại các đơn vị thành viên

việc Xanh - Sạch - Đẹp. Các hoạt động
cụ thể được triển khai tại PVD Invest,
PVD Well Services…như treo băng rôn
quảng bá thông tin; tổ chức dọn dẹp nhà
xưởng; trồng thêm cây xanh; tuyên
truyền nâng cao ý thức của người lao
động về tác hại của rác thải nhựa. Ngoài
ra, PVD Offshore đã tổ chức Chương
trình Go Greeen, Chương trình đã diễn
ra vào ngày thứ bảy (08/06/2019) với sự
tham gia của đoàn viên thanh niên và
cán bộ công nhân viên của công ty PVD
Offshore. Sau hơn 3 tiếng nhiệt tình thực
hiện các hoạt động dọn vệ sinh môi
trường, khơi thông cống rãnh tại Xưởng
Cơ Khí và Căn Cứ Tràn Dầu, các nơi
sản xuất của công ty PVD Offshore đã
trở lên sạch sẽ, gọn gàng và đẹp mắt
hơn, góp phần nâng cao hình ảnh Nơi
làm việc đạt chuẩn 5S và Xanh- SạchĐẹp của PVD Offshore.
Trong 02 ngày 16 - 17/7/2019, Ban An
toàn Chất lượng 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 11 đơn vị thành viên và
liên doanh thuộc PV Drilling tại 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 02 năm 2019
của Ban An toàn Chất lượng nhằm đánh
giá khách quan sự tuân thủ các quy định
An toàn Sức khỏe Môi trường, Phòng

chống cháy nổ và Vệ sinh lao động tại
các đơn vị. Kết quả kiểm tra ghi nhận sự
nỗ lực duy trì và cải tiển trong công tác
An toàn Sức khỏe Môi trường, Phòng
chống cháy nổ và Vệ sinh lao động 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.

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC
MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Trong tháng 06/2019, Ban An toàn Chất
lượng đã phối hợp với Trung tâm Bảo
vệ Sức khỏe, Lao động, Môi trường
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, Vũng Tàu và KCN Phú Mỹ.
Đoàn kiểm tra cũng tiến hành quan trắc
tàu biển NASOS I, tàu sông Thủy
Nguyên và Thái Nguyên. Tiếp theo, từ
ngày 16-18/07/2019, đoàn đã tiến hành
đo kiểm môi trường trên giàn khoan PV
DRILLING VI đang phục vụ chiến dịch
khoan cho ENI ngoài khơi biển Đà
Nẵng.
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,

Chương trình Go Green tại PVD Offshore nhằm hưởng ứng
Ngày Môi trường Thế giới
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hơi khí độc, đo kích thước ergonomy cơ bản
trong lao động và đánh giá gánh nặng lao
động tại các khu vực sản xuất trực tiếp nhằm
đảm bảo môi trường làm việc tại PV Drilling
thỏa mãn yêu cầu tại các tiêu chuẩn Quốc gia
về Môi trường làm việc và Vệ sinh lao động.
Kết quả đo sẽ được gửi đến Ban Giám đốc các
đơn vị và Ban Tổng Giám đốc, cùng với các
kiến nghị về các giải pháp cải thiện hơn nữa
điều kiện làm việc, giảm thiểu các yếu tố gây
hại cho sức khỏe người lao động.

ÚNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN
CẤP
Công ty PVD Well Services, Công ty PVD Logging và Công
ty PVD Expro đồng diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp

Công ty PVD Well Services đánh giá hệ thống quản lý
HSEQ tại Công ty Destini - Malaysia

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
04/05/2019 Công ty PVD Logging đã phối
hợp với Công ty PVD Well Services và Công
ty PVD Expro tiến hành tổ chức diễn tập UPTHKC tại Căn cứ Vũng Tàu. Theo đó, tình
huống giả định là cháy tại xưởng, 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 Phòng Hỗ trợ y tế PVD, Đội ứng
phó THKC của PTSC…đảm bảo thông tin
liên lạc đến đúng người có trách nhiệm và
những người bị thương được đưa đến phòng
Hỗ trợ y tế PVD. Sau khi diễn tập kết thúc,
nhóm diễn tập đã ngay lập tức rút kinh
nghiệm, đưa ra một số điểm cần cải tiến nhằm
hoàn thiện và nâng cao hiệu quả ứng phó.
Cũng trong quý 2 vừa qua, PVD Tech đã tổ
chức diễn tập PCCC tại Căn cứ Đông Xuyên
với sự tham gia của 24 thành viên đội PCCC
và 79 CBCNV nhằm củng cố các kỹ năng,
quy trình phối hợp và triển khai chữa cháy,
biết cách sử dụng thành thạo các thiết bị chữa
cháy, khả năng cứu hộ, thoát nạn khi có sự cố
cháy nổ xảy ra của đội PCCC cơ sở.

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO - HỘI
THẢO
Huấn luyện ATVSTP cho CBCNV Công ty Vietubes

Hoạt động đào tạo nội bộ tại PV Drilling được
triển khai theo chương trình phát triển nghề

Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng ISO 45001
nghiệp của từng cá nhân, xác định ma trận
đào tạo tùy thuộc vào yêu cầu năng lực của
từng vị trí đảm nhận công việc. Hình thức đào
tạo thông thường là đào tạo thông qua chỉ dẫn
trực tiếp trong quá trình thực hiện công việc
(on-the-job training), theo giáo trình và yêu
cầu đã được phê duyệt trước. Bên cạnh đó,
nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp
luật, yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu
khác, đối với một số khóa học an toàn bắt
buộc, cán bộ nhân viên sẽ được gửi đi đào tạo
bên ngoài.
Trong 05 ngày, từ ngày 17 đến ngày
21/06/2019, Tổng Công ty và các đơn vị
thành viên đã phối hợp tổ chức Khóa đào tạo
Đánh giá viên trưởng Hệ thống quản lý An
toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn
ISO 45001:2018 cho 10 CBCNV chuyên
trách HSEQ với giảng viên là chuyên gia đào
tạo của BSI Việt Nam, được CQI và IRCA
chứng nhận. Thông qua khóa đào tạo, chuyên
gia BSI đã giải thích cặn kẽ các yêu cầu của
tiêu chuẩn ISO 45001:2018 đặc biệt những
thay đổi của tiêu chuẩn ISO 45001:2018 so
với OHSAS 18001:2007, cũng như các kiến
thức và kỹ năng cần thiết cho một đánh giá
viên trưởng Hệ thống quản lý An toàn và sức
khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO
45001:2018. Đây là khóa đào tạo cần thiết
chuẩn bị cho việc chuyển đổi hệ thống quản
lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp của Tổng
Công ty và các đơn vị thành viên theo tiêu
chuẩn OHSAS 18001:2007 sang tiêu chuẩn

ISO 45001:2018.
Vào ngày 26/04/2019, Tổ Y tế thuộc Ban
ATCL Tổng Công ty đã tổ chức buổi nói
chuyện chuyên đề về công tác An toàn vệ sinh
thực phẩm với chủ đề “Phòng chống ngộ độc
thực phẩm” cho 70 CBNCV tại Công ty Vietubes.
Ngoài các khóa học do Tổng Công ty đứng ra
tổ chức, vào ngày 24/05/2019 Công ty PVD
Logging đã tổ chức thành công khóa đào tạo
nội bộ cho 13 CBCNV làm việc tại Căn cứ
Vũng Tàu với chủ để “Manual Handling”;
Trong Quý 2, PVD Logging cũng đã cử 01 cán
bộ tham gia khóa An toàn phóng xạ tại Trung
tâm NDE.

Diễn tập PCCC tại Công ty PVD Tech
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Tại PVD Tech, trong 02 ngày 06-07/04/2019, Công
ty đã phối hợp cùng đơn vị LDT tiến hành huấn
luyện cho 62 CBCNV thuộc nhóm 3 và nhóm 4 các
qui định về ATVSLĐ khi thực hiện hoạt động sản
xuất. Tại lớp huấn luyện, các học viên tham dự đã
được nghe các thông tin thiết thực, quan trọng như:
Hệ thống chính sách, pháp luật về An toàn lao
động, Vệ sinh lao động; Nghị định 44/2016/NĐ-CP
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của
Luật ATVSLĐ; kiến thức cơ bản về ATVSLĐ;
nghiệp vụ kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng
chống bệnh nghề nghiệp; các yếu tố nguy hiểm, có
hại khi làm việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu
nghiêm ngặt về ATVSLĐ.
Huấn luyện công tác ATVSLĐ tại PVD Tech

Xí nghiệp PVD Invest tổ chức Hội ghị ATCL
(HSE Day 2019)

Hội thi ATVSV giỏi PV Drilling lần thứ V

Cũng trong tháng 05 và tháng 06 năm 2019 tại
PVD Well Services, Phòng ATCL đã tiến hành tổ
chức các khóa đào tạo nội bộ về HSE cho những
người lao động tại Xưởng. Giúp người lao động
củng cố lại kiến thức và nhận thức các mối nguy
như khóa: JSA, Hand Safety và Electric Safety. Sau
mỗi khóa học các học viên tự đánh giá hiệu quả
thông qua hình thức làm bài kiểm tra trắc nghiệm.
Chiều ngày 08/05/2019, Ban ATCL Tổng Công ty
đã tổ chức Hội thảo nội bộ HSEQ Lần 01 năm
2019 tại Hội trường PVD Offshore, thành phố
Vũng Tàu với sự tham gia của các cán bộ phụ trách
HSEQ các đơn vị thành viên và Ban An toàn Chất
lượng Tổng Công ty. Tại Hội thảo, các đại biểu
nghe và thảo luận các bài tham luận chia sẻ kinh
nghiệm quản lý sản xuất tại các cơ sở sản xuất trực
tiếp và công tác an toàn tại các xưởng cơ khí tại
đơn vị thành viên. Bên cạnh đó, Ban ATCL Tổng
Công ty đã trình bày đánh giá về công tác ATVSLĐ
tại các đơn vị thành viên thông qua kết quả của đợt
kiểm tra HSE Walkabout thực hiện vào ngày
07/05/2019.
Ngày 19/04/2019, Xí nghiệp PVD Invest đã tổ
chức thành công Hội nghị An toàn- Sức khỏe-Môi
trường với sự tham gia của Ban lãnh đạo và toàn
thể CBCNV Xí nghiệp, Hội nghị đã biểu dương và
trao bằng khen cho những tập thể và cá nhân có
thành tích xuất sắc trong công tác HSE. Phát biểu
chỉ đạo tại Hội nghị, Lãnh đạo Xí nghiệp đã nêu bật
lên những thành tựu đã đạt được cần phát huy và
những hạn chế, khó khăn còn tồn đọng cần khắc
phục trong thời gian tới.

Hội thảo HSEQ nội bộ lần 01 năm 2019

HỘI THI ATVSV GIỎI LẦN V
Trong hai ngày 16-17/05/2019, tại Hội trường
Khách sạn Dầu khí thành phố Vũng Tàu, Công
đoàn Tổng Công ty đã phối hợp Ban ATCL tổ
chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi PV Drilling
lần thứ V năm 2019. Hội thi lần này gồm các nội
dung sau: thi thực hành kỹ năng chữa cháy diễn ra
tại khuôn viên của PVD Training, KCN Đông
Xuyên; thi chào hỏi, thi thực hành sơ cấp cứu và
phần thi kiến thức về ATVSLĐ gồm: Trắc nghiệm,
Xử lý tình huống và Đoán từ khóa.
Hội thi năm nay đã nhận được sự quan tâm, hưởng
ứng nhiệt tình của các đơn vị với sự tham dự của
09 đội thi gồm: PVD Offshore, PVD Training,
PVD Logging, PVD Well Services, Liên doanh
PVD – Baker Hughes, PV Drilling Division, PVD
Tech, PVD Vietubes và PVD Invest. Đối với các
nội dung thi, PV Drilling yêu cầu người lao động,

đặc biệt là đội ngũ lao động sản xuất trực tiếp phải
nắm bắt và ứng dụng được trong thực tiễn những
kiến thức đã học được. Trong hai ngày diễn ra Hội
thi, sự tham dự của Ban lãnh đạo Tổng Công ty đã
thể hiện cam kết của lãnh đạo đối với công tác an
toàn vệ sinh lao động nói riêng và an toàn sức khỏe
môi trường chất lượng nói chung.
Kết quả giải nhất thuộc về đội PVD Well Services;
giải nhì thuộc về đội PVD Vietubes và PVD Logging; giải ba thuộc về đội PV Drilling Division,
PVD Offshore và PVD Training; các giải khuyến
khích được trao cho các đội: PVD Tech, PVD Liên
doanh và PVD Invest.
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Điện là một phát minh vĩ đại của loài nguời, nó đuợc sử dụng ở hầu hết mọi lĩnh vực
trong sản xuất và cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, điện cũng là một trong những mối
nguy hiểm hàng đầu khi chúng ta không hiểu biết và sử dụng nó đúng cách, tại nhà
và văn phòng nơi chúng ta làm việc cũng không ngoại lệ.
Ban ATCL xin chia sẻ vài biện pháp bạn cần lưu ý và thực hiện để phòng ngừa tai
nạn do điện giật và sự cố cháy nổ trong đời sống hàng ngày.

Tắt hết tất cả các thiết bị điện
(computer, laptop, đèn…) khi không
sử dụng và trước khi ra về.

Không cắm quá nhiều thiết bị vào
một ổ cắm gây quá tải dẫn đến nguy
cơ cháy nổ. Bố trí dây dẫn của các
thiết bị gọn gàng và ngăn nắp.

Đặt các vật dụng có chứa nước ở xa
các thiết bị điện, ngừa trường hợp
chúng bị tác động và nước đổ tràn
vào gây giật điện hoặc chập cháy.

Không sử dụng và loại bỏ các thiết
bị điện có dây dẫn bị hư hỏng,
bong tróc lớp cách điện.

Nắm vào phích cắm để rút dây
điện ra khỏi ổ cắm. Không nắm
vào dây dẫn điện.

Không dùng bất kỳ vật bằng
kim loại nào để gần hoặc nhét
vào ổ cắm điện.

Cẩn thận khi cắm hay sử dụng các
thiết bị điện khi mặt sàn ẩm ướt.

Không tự ý sửa chữa các thiết bị
điện trong trường hợp bị hư hỏng.
Liên hệ nhân viên kỹ thuật để
được hỗ trợ.

CHỈ SỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG TÍNH ĐẾN 30/06/2019

CẬP NHẬT VBPL LĨNH VỰC HSEQ

TỔNG SỐ GIỜ CÔNG

2 347 222

654 065

Tổng giờ công

Văn phòng

756 022
Căn cứ/Xưởng

TOTAL
INCIDENTS

09

LOST-TIME INCIDENT

0

RECORDABLE INCIDENT

0

937 155
Giờ công biển

(MTC/RWTC)

AN TOÀN SỨC KHỎE

3 193 (lượt)

36 222

1 434 (lượt)

Đào tạo HSEQ

PVD Card

Thưởng HSEQ

1 835 (tr.đ)

FIRST-AID CASE

5

PV DRILLING I (2); PV DRILLING III (3);

NEARMISS

0

PROPERTY DAMAGE

4

Tổng tiền thưởng

MÔI TRƯỜNG

PVD DRILLING I (1); PV DRILLING III (3)

93 (tấn)

81 (tấn)

5 320 (m )

Chất thải rắn

CTNH

Nước thải

1 456 768(kWh)

3

Oil/Chemical
Spills

0

9 366 (m )
3

Tiêu thụ nước

Tiêu thụ điện

PV DRILLING I

PV DRILLING II

PV DRILLING VI

Khách hàng:
Hibiscus Malaysia

Khách hàng: Sapura
Malaysia.
Vị trí: EB A-22ST1
Zero-LTI: 9 năm
(15/9/2018)

Khách hàng: ENI
Vietnam

PV DRILLING III

TAD PV DRILLING V

Khách hàng:
Repsol Malaysia

COLD-STACKED

LAND RIG
PV DRILLING 11

Vị trí: SB 308
Zero-LTI: 12 năm
(10/03/2019)

Vị trí: PM3 CAA
North
Zero-LTI: 9 năm
(12/11/2018)

Vị trí: Block 114
Zero-LTI: 4 năm

COLD-STACKED
Zero-LTI: 6 năm
(03/12/2018)

Zero-LTI: 3 năm
(01/7/2019)

1

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi,
bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết,
hướng dẫn thì hành Luật bảo vệ Môi trường; ban hành ngày
13/05/2019; có hiệu lực ngày 01/07/2019.

2

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học
và công nghệ, chuyển giao công nghệ; ban hành ngày
13/06/2019; hiệu lực ngày 01/08/2019.

3

Thông tư số 08/2019/TT-BCA của Bộ Công an về ban
hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất
an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an; ban hành
ngày 26/03/2019; hiệu lực ngày 10/05/2019.

4

Thông tư số 09/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp
luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban
hành, liên tịch ban hành; ban hành ngày 24/05/2019; hiệu lực
ngày 10/07/2019.

5

Thông tư 05/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ
Thông tư số 31/2017/TT-BYT ngày 25/07/2017của Bộ
trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả
năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của
Bộ Y tế; ban hành ngày 28/03/2019; hiệu lực ngày 01/06/2019.

6
7

Thông tư 01/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công
nghệ quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ; ban
hành ngày 30/05/2019; hiệu lực ngày 15/07/2019.
Văn bản hợp nhất số 631/VBHN-BLĐTBXH của Bộ Lao
động Thương binh và Xã hội về quy định chi tiết một số
điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định
kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao
động; ban hành ngày 19/02/2019.

8
9

Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BYT của Bộ Y tế quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực
phẩm; ban hành ngày 04/04/2019.
Thông tư số 02/2019/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về 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.
Thông tư số 10/2019/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - giá trị giới hạn tiếp xúc
cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; ban hành
ngày 10/06/2019; hiệu lực ngày 09/12/2019.

10

5

PV DRILLING II

DOAN VAN THINH - Utility
April Card Winner

PHAM HOANG DAT– Roustabout
April Card Winner

NGUYEN VAN HIEU - Utility
April Card Winner

JOJIE - Asst. Crane Operator
May Card Winner

FARIS ABDULLAH - Deckpusher
May Card Winner

RACHEL RENTAP - Deckpusher
May Card Winner

THANG - Pumpman
April Card Winner

PV DRILLING I
PV DRILLING VI

THƯỞNG AN TOÀN

PUNGGA ANAK - Motorman
April Card Winner

PVD CARD WINNER
Quý 2 - 2019
HOANG VAN MANH - Welder
April Card Winner

BUI XUAN DIEP - Chief Cook
April Card Winner

PV DRILLING III

LE THANH TUNG - Floorman
April Card Winner

TRAN VAN HUY - Storeman
May Card Winner

ADRIAN

- Deckpusher

HA TIEN DUAN - Pumpman
April Card Winner
MUHAMMAD HASSIM - Painter
May Card Winner

SHOPRO BIN RAYAP– Floorman
May Card Winner

MOHD ISHAM NGAH - L. PainterMay Card Winner

AHMAD ZAWAWI - Scaffolder
April Card Winner

NGUYEN XUAN HUNG – Asst. Driller
April Card Winner

MUHD YUSNI ABDUL - Floorman
April Card Winner

DAO QUANG QUYET - Mechanic
May Card Winner

HUYNH VAN DUOC - Scaffolder
May Card Winner
ZUL KHARIL - Head Roustabout
May Card Winner

