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PV DRILLING’s

Quý 3 - 2019

Kính gửi toàn thể Cán bộ, Công Nhân viên Tổng Công ty PV Drilling,
Trong quý 3/2019, cùng với sự ổn định của giá dầu, thị trường khoan dầu khí tiếp tục duy trì
đà hồi phục tích cực, các giàn khoan tự nâng của Tổng Công ty PV Drilling đều có việc làm,
công tác an toàn và hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Drillling có nhiều tín hiệu đáng
mừng. Cụ thể là, vào ngày 15/9/2019, giàn khoan tự nâng PV DRILLING II đã chính thức đạt
được thành tích 10 năm liên tục vận hành an toàn (Zero LTI), thành tích nói trên là kỷ lục
mang tầm cỡ quốc tế và PV DRILLING II là giàn khoan thứ hai trong tổng số bốn giàn khoan
tự nâng của PV Drilling đạt được cột mốc lịch sử này. Tiếp theo, ngày 24/9/2019, PV Drilling
đã ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm “PV DRILLING V" với
Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd (BSP). Hợp đồng đã ký có thời hạn 6 năm, với 2
lần tùy chọn gia hạn với mỗi lần là 2 năm, bắt đầu từ ngày 01/04/2021 để phục vụ cho chương
trình khoan của BSP tại Brunei.

TRONG SỐ NÀY

1- Thư ngỏ
Tin hoạt động
5 - Bệnh sốt xuất huyết

Trong ba tháng vừa qua, các hoạt động HSEQ tại PV Drilling được triển khai theo đúng kế
hoạch, cả trên các giàn khoan cũng như tại các cơ sở sản xuất trên bờ. Bên cạnh việc thực
hiện hàng loạt các khóa đào tạo, tập huấn về làm việc an toàn, Tổng Công ty và các đơn vị
cũng chú trọng chương trình giám sát an toàn đối với hoạt động sản xuất trực tiếp bao gồm
việc tăng tần suất thực hiện kiểm tra đột xuất người lao động ngay khi đang thực hiện đổi ca
(bằng tàu hoặc máy bay) nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp có sử dụng rượu bia, chất
kích thích trước khi ra Giàn khoan, các công trình dầu khí ngoài khơi của khách hàng. Nhờ
đó, mục tiêu an toàn ZERO LTI vẫn luôn được duy trì. Chương trình đánh giá nội bộ đã được
triển khai hiệu quả trong toàn Tổng Công ty nhằm duy trì hiệu lực hệ thống quản lý tích hợp
theo ba tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; ISO 14001:2015 và OHSAS 18001:2007. Ngoài ra,
chương trình khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ nhân viên PV Drilling cũng vừa
được tổ chức từ đầu tháng 10/2019.
Trong những tháng gần đây, dịch sốt xuất huyết trên cả nước có diễn biến phức tạp. Thống kê
cho thấy hơn 85% các ca mắc sốt xuất huyết và 90% trường hợp tử vong xảy ra ở các tỉnh
phía Nam Việt Nam. Vì vậy, bên cạnh các nội dung thường lệ, chuyên san kỳ này xin gửi đến
bạn đọc một số thông tin quan trọng về bệnh sốt xuất huyết – dấu hiệu nhận biết và cách
phòng tránh. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn đọc có những hiểu biết cần thiết để
bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

6- Chỉ số An toàn & giàn
Thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, tôi xin gửi lời chúc cho công việc của tất cả Cán bộ,
Cập nhật VBPL
Công Nhân viên Tổng Công ty PV Drilling luôn an toàn và đạt hiệu quả cao.
7 - Thưởng An toàn

Trân trọng,
Phó Tổng Giám đốc
Trần Văn Hoạt

CHÚC MỪNG GIÀN PV DRILLING II ĐẠT THÀNH TÍCH
10 NĂM LIÊN TIẾP VẬN HÀNH AN TOÀN

PV DRILLING II:

10

NĂM VẬN HÀNH AN TOÀN

Giàn khoan tự nâng PV DRILLING
II đã đạt được cột mốc rất đáng tự
hào, đó chính là 10 năm liên tiếp vận
hành an toàn và không xảy ra bất kỳ
sự cố nào gây mất thời gian lao động
(10 years of operation with Zero
Lost-Time Incident – Zero LTI).
Thành tích nói trên là kỷ lục mang
tầm cỡ quốc tế và PV DRILLING II
là giàn khoan thứ hai trong tổng số
bốn giàn khoan tự nâng của PV
Drilling đạt được cột mốc lịch sử
này. Hơn 2 năm trước đây, vào
tháng 3/2017, PV DRILLING I cũng
đã đạt thành tích 10 năm Zero-LTI
và tiếp tục duy trì thành tích ZeroLTI đến thời điểm hiện nay (vào
ngày 10/3/2019, giàn PV DRILLING I đã đạt thành tích 12 năm Zero
-LTI). Mặc dù trong tình trạng ngân
sách cho đầu tư và vận hành giàn bị
thắt chặt do yêu cầu cắt giảm chi phí

cũng như trong hoàn cảnh phải di
chuyển ra vào trong và ngoài nước,
đội ngũ vận hành giàn PV DRILLING II bằng sự bền bỉ và năng lực
chuyên môn vượt trội, đã nỗ lực hết
mình và cùng nhau hợp sức để giữ
vững thành tích hoạt động an toàn
cùng hiệu suất hoạt động cao, đóng
góp đáng kể cho việc hoàn thành
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng
năm của PV Drilling. Đặc biệt hơn
nữa, trong lần hoạt động đầu tiên ở
nước ngoài, PV DRILLING II vừa
hoàn thành xuất sắc chiến dịch khoan cho Sapura Energy tại Malaysia
với hiệu suất hoạt động rất cao và
đang chuẩn bị cho chiến dịch khoan
dài hạn cho khách hàng Petronas
Carigali Sdn Bhd ở ngoài khơi Sarawak, Malaysia.
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HOẠT ĐỘNG HSEQ TRÊN GIÀN
KHOAN

Chiến dịch an toàn Quý 3 “Dropped Object
Awareness & Prevention”

Kiểm tra nồng độ cồn CBCNV trước khi đổi ca ra
giàn PV DRILLING II

Kiểm tra nồng độ cồn CBNV trước khi đổi ca ra
giàn PV DRILLING II

Trong quý 03/2019, ngoài giàn khoan TAD PV DRILLING V vẫn ở chế độ Cold Stacked,
Giàn khoan đất liền PV DRILLING 11 đã trở
về Hassi Messaoud vào tháng 08 vừa qua sau
gần 02 tháng tiến hành công tác sửa Giếng
BMS-10 cho khách hàng BMS, Giàn khoan
PV DRILLING VI sau khi kết thúc chiến dịch
khoan cho ENI Việt Nam, đã rời Việt Nam
vào cuối tháng 07 vừa qua và bắt đầu chiến
dịch khoan cho khách hàng Sapura Malaysia,
Giàn khoan PV DRILLING I vẫn tiếp tục
khoan cho khách hàng Hibiscus Malaysia;
Giàn PV DRILLING III tiếp tục khoan cho
Repsol Malaysia; Giàn PV DRILLING II đã
kết thúc hợp đồng khoan cho Sapura Malaysia
và trở về Việt Nam bắt đầu chiến dịch khoan
cho JVPC giữa trung tuần tháng 08 vừa qua.

Định kỳ, chiến dịch an toàn quý 03 với chủ
đề: “Dropped Object Awareness & Prevention
– Nhận thức và phòng ngừa vật rơi” được
triển khai rộng rãi trên tất cả các giàn khoan
biển của PV Drilling. Chủ để của quý này
nhằm đảm bảo rằng tất cả các công việc tiến
hành trên cao đều được kiểm soát tốt, tuân thủ
đúng các quy trình, quy phạm có liên quan,
các giấy phép làm việc bắt buộc (PTW, Sub
Certificate) và bảng đánh giá rủi ro công việc
(JSA), đồng thời cũng nhằm giúp người lao
động nhận thức rõ về mối nguy và rủi ro về
vật rơi đặc biệt là các công việc tiến hành trên
cao từ đó đưa ra các biện pháp kiểm soát phù
hợp.

Nhằm đảm bảo sự tuân thủ đối với Chính sách
sử dụng rượu/bia và chất kích thích trên các
giàn khoan do PV Drilling quản lý và vận
hành, vào ngày 13/08/2019, tại Căn cứ Ứng
Cứu Tràn Dầu – NASOS Vũng Tàu, đoàn

Tiến hành đánh giá nội bộ tại khối văn phòng Tổng Công ty PV Drilling

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 đối với
tất cả người đi ra giàn PV DRILLING II
trong đợt đổi ca đầu tiên, trong chiến dịch
khoan cho khách hàng JVPC. Kết quả các
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 và khách
hàng.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HSEQ
Theo kế hoạch hàng năm, từ ngày 06/8/2019
đến ngày 11/9/2019 Ban ATCL đã triển khai
chương trình đánh giá nội bộ hệ thống quản
lý HSEQ theo yêu cầu của các tiêu chuẩn ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 và OHSAS
18001:2007 tại khối văn phòng Tổng công ty,
07 đơn vị thành viên và 04 công ty cổ phần,
liên doanh.
Phạm vi của chương trình đánh giá là tập

trung vào các quy trình sản xuất, cung cấp dịch
vụ cốt lõi của các đơn vị. Mục tiêu của đợt
đánh giá nội bộ năm 2019 là nhằm tìm kiếm sự
phù hợp và các cơ hội cải tiến cho hệ thống
quản lý ATSKMTCL dựa trên các chuẩn mực
đánh giá là: các yêu cầu của 03 bộ tiêu chuẩn
(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và OHSAS
18001:2007), các yêu cầu luật định và chế định
của ngành dầu khí cũng như các yêu cầu liên
quan khác.
Sau mỗi đợt đánh giá, kết quả được gửi đến
lãnh đạo đơn vị để tiến hành phân tích nguyên
nhân, đề xuất các biện pháp khắc phục và cải
tiến theo đúng quy định của Quy trình đánh giá
nội bộ hệ thống quản lý ATSKMTCL
(PVD/HSEQ/005)
Kết quả của chương trình đánh giá cho thấy, hệ
thống quản lý HSEQ của PV Drilling đang
được duy trì một cách hiệu lực.
Trước đó một số đơn vị cũng đã tổ chức đánh
giá nội bộ nhằm đảm bảo tính hiệu lực của hệ
thống quản lý HSEQ, cụ thể trong tháng 07
vừa qua Công ty PVD Tech và PVD Logging
đã tiến hành đánh giá hệ thống quản lý của
mình, việc đánh giá được thực hiện bởi đội ngũ
chuyên gia có năng lực, nhiều kiến thức
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chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh
vực được đánh giá, với kết quả tại PVD
Tech gồm 06 sự không phù hợp nhỏ , 23
điểm lưu ý, 04 điểm cần cải tiến, còn tại
PVD Logging gồm 11 điểm lưu ý và 02
điểm cần cải tiến, tất cả các phát hiện
đánh giá trên đã được các phòng ban liên
quan tiến hành phân tích nguyên nhân và
triển khai các biện pháp khắc phục. Kết
quả đánh giá cho thấy hệ thống quản lý
HSEQ tại 02 đơn vị vẫn được duy trì vận
hành tốt.
Ngoài việc các công ty tự đánh giá hệ
thống quản lý của mình ra, một số lĩnh
vực cần phải có sự đánh giá từ bên thứ
ba. Cụ thể, Công ty PVD Offshore đã
mời Cục Đăng Kiểm Việt Nam (VR)
đứng ra đánh giá hệ thống ISM code vào
ngày 21/7 và đánh giá năng lực cơ sở
cung cấp dịch vụ của Xưởng Cơ khí vào
ngày 21/8. Ngoài ra, Công ty PVD Offshore cũng được các khách hàng Tenaris
và BHI đánh giá hệ thống quản lý HSEQ
của mình lần lượt vào ngày 23-25/7 và
30/8 nhằm kiểm tra tính hiệu lực và đảm
bảo việc đáp ứng các yêu cầu khắt khe
của khách hàng.

Bên cạnh đó công tác đánh giá nhà thầu
phụ, nhà cung cấp cũng được thực hiện
nghiêm túc tại PV Drilling, theo kế
hoạch Công ty PVD Well Services đã

tiến hành đánh giá Công ty cổ phần
LDT là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm
định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về
an toàn lao động, phạm vi đánh giá bao
gồm kiểm tra hệ thống tài liệu, hồ sơ
năng lực của kiểm định viên và việc
tuân thủ các yêu cầu pháp luật về HSE,
kết quả kiểm tra cho thấy nhà thầu đang
tuân thủ tốt các yêu cầu, nhưng vần còn
một số điểm cần khắc phục.

DUY TRÌ HỆ THỐNG QUẢN
LÝ HSEQ TẠI CÔNG TY PVD
DEEPWATER
Giàn khoan TAD – PV DRILLING V,
kết thúc chiến dịch khoan cho khách
hàng Biển Đông POC sau 05 năm hoạt
động với hiệu suất hoạt động, an toàn
cao. Giàn cập cảng PV Shipyard vào
tháng 11 năm 2016 kề từ đó đến nay
công việc chủ yếu là duy tu, bảo dưỡng
nhằm duy trì giàn trong tình trạng tốt
nhất, sẵn sàng cho chiến dịch khoan của
khách hàng. Để đạt được điều đó không
chỉ đòi hỏi về tình trạng/điều kiện sẵn
sàng vận hành của trang thiết bị, máy
móc mà đòi hỏi sự sẵn sàng của cả một
hệ thống kiểm soát công tác An toàn,
Chất Lượng và Môi trường. Đây là một
thách thức không nhỏ đối với CBCNV
của Công ty PVD Deepwater, vì khi
giàn đi vào chế độ Cold Stacked, số
lượng nhân sự giảm tối đa, cộng với tâm
lý và sức ỳ của người lao động khi
không có hoạt động khoan. Nhận thức
rõ mối nguy và rủi ro tiểm ẩn này, Ban

Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý HSEQ tại Công ty
PVD Logging

Lãnh đạo Công ty PVD Deepwater, cụ
thể là Giám đốc và Chủ tịch Công Đoàn
đã gặp gỡ với CBCNV trong Hội nghị
người lao động năm 2016 nhằm chia sẻ
những khó khăn hiện tại khi giàn không
có việc làm cũng như những rủi ro, nguy
hiểm, mất an toàn có thể xay ra trong
thời gian Giàn nằm chờ việc. Để hạn chế
tối đa những rủi ro trên đòi hỏi hệ thống
quản lý HSEQ phải được duy trì, vận
hành như khi giàn đang hoạt động. Từ
nhận thức đó, Lãnh đạo Công ty đã yêu
cầu Phòng ATCL cũng như Phòng Điều
hành Khoan phải duy trì công tác AT
như trước đây, cụ thể: Đối với giàn khoan: luôn duy trì đầy đủ các buổi họp an
toàn như các cuộc hop giao ca hàng ngày
(Pretour meeting), hàng tuần (Weekly
Safety Meeting), trước khi triển khai
công việc (Toolbox talk). Áp dụng JSA
cho tất cả các công việc triển khai trên
giàn và PTW và các giấy phép AT khác
nếu cần, thực tập đều đặn hàng tuần các
diễn tập ứng phó cháy nổ, rời giàn…Đối
với khối văn phòng: tiếp tục duy trì các
đợt đánh giá nội bộ của Công ty và Tổng
Công ty, các đợt đánh giá của Tổ chức
chứng nhận DNV GL, các báo cáo định
kỳ về công tác ATSKNN cho Tổng
Công ty và các cơ quan nhà nước có liên
quan.

CÔNG TÁC ATSKMT & VỆ
SINH LAO ĐỘNG
Nhằm góp phần bảo vệ môi trường, Ban
Giám Đốc Công ty PVD Logging đã
trang bị cho mỗi CBNV Công ty 02 túi
vải thân thiện môi trường, với mục đích

Công ty PVD Well Services đánh giá nhà thầu phụ LDT

bảo vệ trái đất khỏi rác thải nhựa, việc
sử dụng túi vải này sẽ hạn chế sử dụng
túi nhựa khó phân hủy và gây hại cho
môi trường. Đây là việc làm thiết thực,
nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
cho CBNV Công ty, đồng thời tuyên
truyền cho người thân cùng tham gia
thực hiện, đây là việc làm nhỏ nhưng
mang ý nghĩa lớn với thông điệp “VÌ
MỘT THẾ GIỚI XANH, SẠCH, NÓI
KHÔNG VỚI RÁC THẢI NHỰA!”
Nhằm cung cấp kiến thức và nâng cao ý
thức của CBNV trong công cuộc bảo vệ
môi trường, góp phần giảm thiểu ô
nhiễm ra môi trường xung quanh, từ
ngày 16/9/2019 đến 11/10/2019, Công ty
PVD Offshore đã phát động cuộc thi đố
vui tìm hiểu về môi trường, Cuộc thi đã
nhận được sự tham gia nhiệt tình của tất
cà các phòng ban trong Công ty, kết thúc
cuộc thi, 07 giải đã được trao trong đó
có 01 giải xuất sắc và 06 giải đồng hạng.

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC
MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Nhằm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp
luật về công tác bảo vệ sức khỏe người
lao động, vào ngày 13/8/2019, Ban
ATCL Tổng Công ty PV Drilling đã
phối hợp với Trung tâm Bảo vệ Sức
khỏe, Lao động tiến hành triển khai quan
trắc môi trường lao động trên giàn khoan
PV DRILLING II tại Vũng Tàu, ngay

Công ty PVD Offshore trao giải thưởng cuộc thi
tìm hiểu về môi trường

sau khi giàn kết thúc chiến dịch khoan
cho khách hàng Sapura tại Malaysia.
Đây là đợt quan trắc môi trường lao
động lần thứ 02 trong năm, nhằm đảm
bảo điều kiện làm việc trên tất cả các
giàn khoan của PV Drilling như các yếu
tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ
gió), ánh sáng, tiếng ồn, từ trường, bụi,
hơi khí độc, ergonomy... được kiểm soát
tốt, thỏa mãn yêu cầu tại các tiêu chuẩn
Quốc gia về Môi trường làm việc và Vệ
sinh lao động.

ÚNG PHÓ TÌNH HUỐNG
KHẨN CẤP
Để đảm bảo mọi CBNV làm quen và
thuần thục trong công tác ứng phó với
các tình huống khẩn cấp khi có sự cố
xảy ra, 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 10h sáng ngày 27/9/2019,
Công ty PVD Well Services đã phối hợp
với Ban quản lý tòa nhà Vincom Center
tiến hành tổ chức diễn tập UP-THKC tại
Trụ sở Văn phòng Hồ Chí Minh. Tình
huống giả định là cháy trong khu vực
Tòa nhà, mục tiêu đặt ra là tất cả
CBCNV không thuộc đội PCCC phải
nhanh chóng thoát khỏi tòa nhà trong
thời gian đã định sau khi nghe chuông
báo động, ngoài ra các thành viên đội
UPTHKC (Đội PCCC và Ban UPTHKC) phải biết và thực hiện đúng

Công ty PVD Logging trang bị cho mỗi CBCNV
02 túi vải thân thiện môi trường
3

trách nhiệm của mình, kiểm tra toàn bộ khu
vực văn phòng đảm bảo rằng mọi người đã
thoát ra khỏi tòa nhà, giữ thông tin liên lạc
thông suốt với Đội UPTKHC Tòa nhà, Ban
quản lý tòa nhà và Ban UPTHKC Tổng Công
ty, …đảm bảo thông tin liên lạc đến đúng
người có trách nhiệm. Sau khi diễn tập kết
thúc, nhóm diễn tập đã họp rút kinh nghiệm,
đưa ra một số điểm cần cải tiến nhằm hoàn
thiện và nâng cao hiệu quả ứng phó.

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
Công ty PVD Well Services diễn tập PCCC

Hướng dẫn huấn luyện PCCC tại Công ty PVD Logging

Hướng dẫn huấn luyện PCCC tại Công ty PVD Offshore

Công tác đào tạo, huấn luyện về ATKSMT
luôn được chú trọng tại PV Drilling, bên cạnh
các khóa đào tạo an toàn bắt buộc theo yêu
cầu pháp luật đối với người lao động làm các
công việc đặc thù như tiếp xúc phóng xạ,
H2S, PCCC…các đơn vị cũng chủ động đứng
ra tổ chức các khóa đào tào nội bộ nhằm nâng
cao kiến thức chuyên môn cũng như ý thức về
an toàn cho người lao động, cụ thể trong quý
3 vừa qua Công ty PVD Tech đã tổ chức được
64 lượt người tham gia khóa An toàn cơ bản
và 06 lượt người tham gia khóa vận hành an
toàn chai khí, Công ty PVD Well Services
hướng dẫn, đào tạo cho công nhân vận hành
trực tiếp tại xưởng về nhận diện và đánh giá
mối nguy (JSA) trước khi tiến hành công việc.
Ngoài các khóa đào tạo nội bộ ra, một số khóa
học bắt buộc phải được tổ chức tại các trung
tâm đào tạo bên ngoài, cụ thể từ ngày 02/8
đến ngày 03/8 Công ty PVD Logging đã cử
04 nhân viên làm việc với phóng xạ tham gia
khóa học an toàn phóng xạ tại Trung tâm đánh
giá không phá hủy (NDE), và 14 thành viên
đội UPTHKC của Công ty được huấn luyện
PCCC tại Trung tâm đào tạo Safety Care dưới
sự giám sát của cảnh sát PCCC từ ngày 05/9
đến ngày 07/9/2019. Trong ngày 20/9/2019,
Công ty PVD Offshore cũng đã tổ chức cho
61 lượt người bao gồm cả khối văn phòng và
sản xuất tham gia khóa huấn luyện PCCC.

PV Drilling đạt giải 3 Hội thi ATVSV giỏi ngành Dầu khí năm 2019

ĐOÀN PV DRILLING ĐẠT GIẢI
BA TOÀN ĐOÀN TẠI HỘI THI ATVSV GIỎI NGÀNH DẦU KHÍ LẦN
THỨ VIII NĂM 2019
Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi lần VIII
năm 2019 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và
Công đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp tổ
chức đã diễn ra trong hai ngày 20-21/9 tại
Khách sạn Dầu khí PTSC, thành phố Vũng
Tàu. Hội thi thu hút 111 thí sinh đến từ 17 đội
là các đơn vị, công đoàn trực thuộc Công
đoàn Dầu khí Việt Nam. Các đội đã trải qua 3
phần thi: phần thi chào hỏi, phần thi lý thuyết,
và phần thi thực hành sơ cấp cứu, thực hành
phòng cháy chữa cháy…Kết thúc Hội thi,
Đoàn thí sinh dự thi của PV Drilling đã giành
giải Ba toàn đoàn.

CHƯƠNG TRÌNH KHÁM SỨC
KHỎE ĐỊNH KỲ 2019
Từ ngày 02/10/2019, chương trình khám sức
khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động
trong toàn Tổng công ty PV Drilling năm
2019 được triển khai thực hiện tại thành phố
Hồ Chí Minh và thành phố Vũng Tàu.
Chương trình do Ban NSĐT tổ chức, kết hợp
với Ban ATCL giám sát về chuyên môn.
Thông qua khảo sát thực tế và đánh giá nhà
thầu về chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất, kỹ

thuật, PV Drilling đã lựa chọn phòng khám
Care 1, phòng khám Vigor Health, phòng khám
Yersin để cung cấp dịch vụ khám sức khỏe
định kỳ năm nay. Đây đều là những phòng
khám có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, có
đầy đủ năng lực, cung cấp dịch vụ đạt tiêu
chuẩn quốc tế và là nhà cung cấp dịch vụ khám
sức khỏe định kỳ cho PV Drilling liên tục trong
nhiều năm gần đây. Bên cạnh việc đảm bảo
tuân thủ yêu cầu của pháp luật về khám sức
khỏe cho người lao động, công tác tổ chức năm
nay có nhiều đổi mới ở cả 2 khu vực ( TP. Hồ
Chí Minh và TP.Vũng Tàu), qua đó hạn chế và
rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm thiểu ảnh
hưởng đến thời giờ làm việc của người lao
động. Do một số người lao động hiện đang làm
việc trên các giàn khoan trong và ngoài nước
nên dự kiến chương trình khám sức khỏe định
kỳ 2019 sẽ diễn ra trong khoảng 01 tháng. Kết
quả khám sức định kỳ sẽ được các phòng khám
gửi cho PV Drilling để lưu trữ, quản lý phân
tích, theo dõi hiện trạng sức khỏe chung và dữ
liệu riêng từng cá nhân bằng phần mềm quản lý
sức khỏe. Trên cơ sở đó, Ban NSĐT và Ban
ATCL sẽ thực hiện phân tích, thống kê và báo
cáo Ban Tổng Giám đốc tổng hợp kết quả
khám sức khỏe năm 2019 của Tổng công ty.
Ngoài ra, người lao động cũng nhận được bản
sao kết quả để tự lưu giữ, theo dõi hoặc làm cơ
sở tiếp tục thăm khám chuyên sâu nếu cần
thiết.
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CHUYÊN ĐỀ VỀ SỨC KHỎE
“SỐT XUẤT HUYẾT”



Dấu hiệu xuất huyết: Chấm xuất huyết ngoài da,
chảy máu cam, chảy máu chân răng, vết bầm tím
chỗ tiêm, nôn/ói ra máu, đi cầu phân đen.



Đau bụng, buồn nôn, chân tay lạnh, người vật
vã, hốt hoảng, tụt huyết áp (hội chứng choáng),
nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời có
thể dẫn đến tử vong

I. SỐT XUẤT HUYẾT LÀ GÌ?
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có
thể gây thành dịch do vi rút Dengue gây ra. Bệnh
lây lan do muỗi vằn đốt người nhiễm vi rút sau đó
truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Hai loại
muỗi vằn truyền bệnh có tên khoa học là Aedes aegypti và Aedes albopictus, gây bệnh chủ yếu là do
Aedes aegypti.
Muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết

Bệnh sốt xuất huyết do vi rút Dengue gây ra với 4
típ gây bệnh ký hiệu là D1, D2, D3, D4. Cả 4 típ
gây bệnh này đều gặp ở Việt Nam và luân phiên
gây dịch. Do miễn dịch được tạo thành sau khi
mắc bệnh chỉ có tính đặc hiệu đối với từng típ cho
nên người ta có thể mắc bệnh sốt xuất huyết lần thứ
2 hoặc thứ 3 bởi những típ khác nhau.
II. ĐĂC ĐIỂM CỦA MUỖI TRUYỀN BỆNH
SỐT XUẤT HUYẾT
1. Muỗi có màu đen, thân và chân có những đốm
trắng thường được gọi là muỗi vằn.
2. Muỗi vằn cái đốt người vào ban ngày, đốt mạnh
nhất là vào sáng sớm và chiều tối.
3. Muỗi vằn thường trú đậu ở các góc/xó tối trong
nhà, trên quần áo, chăn màn, dây phơi và các đồ
dùng trong nhà.

Ngủ màn tránh bị muỗi đốt
III. BIỂU HIỆN CỦA BỆNH
Thời gian ủ bệnh sau khi bị nhiễm Virut từ 2 – 7
ngày cũng có thể trên 10 ngày.
1. Thể bệnh nhẹ:


Sốt cao đột ngột 39 – 400C, kéo dài 2 - 7 ngày,
khó hạ sốt.



Đau đầu dữ dội ở vùng trán, sau nhãn cầu ( hốc
mắt).



Có thể có nổi mẩn, phát ban.

2. Thể bệnh nặng:
Cách diệt muỗi

Bao gồm các dấu hiệu của thể nhẹ kèm theo một
hoặc nhiều dấu hiệu sau:

nhiệt độ trong cơ thể tăng lên. Điều này không
những khiến tình trạng bệnh năng hơn mà còn
ảnh hưởng đến khả năng hồi phục của người
bệnh.


Thực phẩm có màu sẫm, nên kiêng ăn các loại
thực phẩm có màu đỏ, nâu, đen vì người bệnh
sốt xuất huyết dễ bị chảy máu tiêu hóa. Việc
này sẽ giúp bác sĩ không bị nhầm lẫn khi chẩn
đoán bệnh nhân có bị chảy máu ống tiêu hóa
hay không (nôn hoặc đi cầu ra máu).



Đồ uống ngọt: do khi ăn uống đồ ngọt như
nước ngọt, đường, mật ong sẽ làm cho các tế
bào máu trắng (Bạch cầu) diệt khuẩn chậm
hơn.



Ngoài ra, người bệnh cũng không nên uống
rượu, coffee và ngừng hút thuốc khi đang bị
bệnh.

IV. SỰ NGUY HIỂM CỦA BỆNH SỐT XUẤT
HUYẾT:

1. Bệnh chưa có thuốc đặc trị.
2. Thường gây ra dịch lớn. Bênh có thể truyển từ
nhẹ sang nặng và có thể gây tử vong nhất là với
trẻ em.

3. Bệnh xảy ra ở tất cả các nước nằm trong vùng

khí hậu nhiệt đới. Ở Việt Nam bệnh xảy ra
quanh năm trên cả nước, nhưng thường bùng
phát thành dịch lớn vào mùa mưa, nhất là vào
các tháng 7, 8, 9, 10 .

V. VIỆC CẦN LÀM
Khi có các dấu hiệu đột ngột sốt cao, mệt mỏi, ban
xuất huyết hãy đưa ngay người bệnh đến bệnh viện
để được khám, điều trị kịp thời.
VI. CHĂM SÓC NGƯỜI BỊ SỐT XUẤT
HUYẾT
1. Người bệnh sốt xuất huyết có triệu chứng điển
hình là sốt cao kèm mất nước nên việc bù nước
là quan trọng nhất. Bên cạnh đó,người thân nên
cho người bệnh uống thêm các loại nước trái
cây, nước ép như nước cam, chanh, nước ép
bưởi, nước dừa, nước dưa hấu, vì các loại quả
này có chứa nhiều vitamin C và khoáng chất,
tăng cường sức đề kháng, giúp cho thành mạch
máu khỏe hơn; bệnh sẽ nhanh thuyên giảm.
2. Cảm giác chán ăn, miệng đắng khi bị sốt là dấu
hiệu dễ thấy nhất, gây khó chịu cho người mắc
bệnh, đặc biệt là trẻ con. Tốt nhất dành cho bệnh
nên ăn thức ăn các loại cháo loãng, soup để dễ
hấp thu và có nhiều dưỡng chất. Không nên cho
ăn các loại đồ cứng khó hấp thu.

VII. PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT
Cách phòng bệnh tốt nhất là diệt muỗi, lăng
quăng/bọ gậy và phòng chống muỗi đốt.
1. Loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách:


Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi
không vào đẻ trứng.



Thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn (bể,
giếng, chum, vại...) để diệt lăng quăng/bọ gậy.



Thau rửa các dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ,
lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng
đến. Thu gom, hủy các vật dụng phế thải, dọn
vệ sinh môi trường.

2. Phòng chống muỗi đốt:


Mặc quần áo dài tay.



Ngủ trong màn/mùng kể cả ban ngày. Nhất là
người bệnh.



Dùng bình xịt diệt muỗi, hương muỗi, kem xua
muỗi, vợt điện diệt muỗi...



Dùng rèm che, màn tẩm hóa chất diệt muỗi.

3. Những thực phẩm nên kiêng dùng cho bệnh
nhân sốt xuất huyết:


Đồ ăn cay, nóng như ớt, gừng, mù tạt ... sẽ làm
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CHỈ SỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG TÍNH ĐẾN 30/09/2019

CẬP NHẬT VBPL LĨNH VỰC HSEQ

TỔNG SỐ GIỜ CÔNG

3 353 226

967 686

Tổng giờ công

Văn phòng

941 110
Căn cứ/Xưởng

1 444 430
Giờ công biển

TOTAL
INCIDENTS

11

LOST-TIME INCIDENT

0

RECORDABLE INCIDENT

0

(MTC/RWTC)

FIRST-AID CASE

AN TOÀN SỨC KHỎE

5 682 (lượt)

56 888

1 995 (lượt)

Đào tạo HSEQ

PVD Card

Thưởng HSEQ

2 590 (tr.đ)

PV DRILLING I (2); PV DRILLING III (3);
PV DRILLING VI (1)

NEARMISS

Tổng tiền thưởng

1

PV DRILLING I (1);

PROPERTY DAMAGE

MÔI TRƯỜNG

6

4

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

122 (tấn)

101 (tấn)

7 255 (m )

Chất thải rắn

CTNH

Nước thải

1 944 261(kWh)

3

Oil/Chemical
Spills

0

12 572 (m )
3

Tiêu thụ nước

Tiêu thụ điện

PV DRILLING I

PV DRILLING II

PV DRILLING VI

Khách hàng:
Hibiscus Malaysia

Khách hàng: JVPC
Vietnam.

Khách hàng: Sapura
OMV - Malaysia

Vị trí: South Furious
Zero-LTI: 12 năm
(10/03/2019)

Vị trí: 15-2
Zero-LTI: 10 năm
(15/9/2019)

PV DRILLING III

TAD PV DRILLING V

Khách hàng:
Repsol Malaysia

COLD-STACKED

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

Zero-LTI: 6 năm
(03/12/2018)

Vị trí: SK-408
Zero-LTI: 4 năm
(28/02/2019)

LAND RIG
PV DRILLING 11
COLD-STACKED
Zero-LTI: 3 năm
(01/7/2019)

1
2

Nghị định số 71/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt trong
lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; ban hành ngày
30/08/2019; có hiệu lực ngày 15/10/2019.
Thông tư số 10/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc 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.

3

Thông tư số 21/2019/TT-BCA của Bộ Công an về sửa đổi bổ sung một
số điều của Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/05/2018 của Bộ
trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dung
vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; ban hành ngày 18/07/2019; hiệu lực
ngày 03/09/2019.
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Thông tư số 14/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh
Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương
tiện bảo vệ cá nhân - giày ủng an toàn; ban hành ngày 16/09/2019; hiệu
lực ngày 01/04/2020.
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Thông tư số 13/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh
Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quần áo
bảo vệ chống nhiệt và lửa; ban hành ngày 16/09/2019; hiệu lực ngày
01/04/2020.
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Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ về việc
sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN
ngày 26/09/2013 về việc đo lường đối với phương tiện đó nhóm 2; ban
hành ngày 26/07/2019; hiệu lực ngày 01/01/2020.
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Thông tư số 17/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ một
số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban
hành, liên tịch ban hành; ban hành ngày 19/09/2019; hiệu lực ngày
05/11/2019.
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Thông tư số 03/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi bổ sung
một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/03/2017 của Bộ
trưởng Bộ Xây dung quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây
dung công trình; ban hành ngày 30/07/2019; hiệu lực ngày 15/09/2019.

9

Quyết định số 4419/QĐ-DKVN của Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam về
việc ban hành “Hướng dẫn an toàn làm việc trong không gian hạn chế
tại các công trình dầu khí”; ban hành ngày 12/08/2019; hiệu lực ngày
12/08/2019.
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QCVN 67:2018/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị áp
lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm
dò, khai thác trên biển; ban hành ngày 07/08/2019; hiệu lực ngày
31/03/2020.
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QCVN 102:2018/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn
lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm
do khai thác trên biển; ban hành ngày 07/08/2019; hiệu lực ngày
31/03/2020.
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PV DRILLING II

JEFFERY - Head Roustabout
Card Winner

HASRUSAM– Steward
Card Winner

ADWIN - Cook
Card Winner

FARIZUDIN LATIF - Campboss
Card Winner

ARIAN AMPAN - Deckpusher
Card Winner

HERMAN - Head Roustabout
Card Winner

NGUYEN DUY LONG– Roustabout
Card Winner

PV DRILLING I
PV DRILLING VI

THƯỞNG AN TOÀN
PVD CARD WINNER

TRAN NGOC THUY - Crane Opr.
Card Winner

Quý 3 - 2019
ENGKOT ANAK - Crane Operator
Card Winner

MOHD HAIKAL - Welder
Card Winner

PV DRILLING III

JALIN ANAK AGAN - Roustabout
Card Winner

MUHAMMAD - Head RA
Card Winner
ADYSON ANAK AWAN - Cook
Card Winner

PHAM QUOC QUAN - Pumpman
Card Winner

DO MINH THANH - Derrickman
Card Winner

BIN MD USOF – Floorman
Card Winner

BIN ENGKU ABD AZIZ - Roustabout
Card Winner

TRAN NGOC KHANH - Head Roustabout
Card Winner

TRAN XUAN QUE - Derrickman
Card Winner
MOHD HARON- Asst. Mechanic
Card Winner

RYMOND ANAK AMPAN – Roustabout
Card Winner

MOHAMAD BIN - Cook
Card Winner

DINH XUAN THIEM - Asst. CO
Card Winner

