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NEWSLETTER 
PV DRILLING’s 

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

Năm 2019, hoạt động khai thác dầu khí tại khu vực Đông Nam Á đã có sự cải thiện rõ 
nét, nhu cầu khoan tăng dần lên, tạo tiền đề cho sự hồi phục, tăng trưởng của PV 
Drilling. Bên cạnh việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, điểm sáng nổi bật 
trong năm 2019 là PV Drilling đã triển khai thành công công tác phát triển dịch vụ 
khoan ra nước ngoài với 4 giàn khoan tự nâng đang làm việc tại Malaysia, làm nền 
tảng cho việc tăng cường phát triển thêm một số dịch vụ ra nước ngoài. Đối với công 
tác an toàn, chúng ta tự hào với việc giàn khoan PV DRILLING I đạt 12 năm Zero LTI 
vào ngày 10/3/2019, giàn PV DRILLING II và giàn PV DRILLING III đạt 10 năm 
Zero LTI lần lượt vào ngày 15/9/2019 và ngày 12/11/2019; giàn PV DRILLING VI 
đạt 4 năm Zero LTI vào ngày 28/02/2019. Bên cạnh những thành tích đáng khích lệ 
đó, chúng ta cần ghi nhớ luôn tuân thủ các quy tắc làm việc an toàn, tuyệt đối không 
để niềm tự hào trở thành sự tự mãn, không để xảy ra tai nạn như sự cố LTI trên giàn 
PV DRILLING III ngày 06/12/2019 vừa qua. 

Năm 2020 được đánh giá sẽ tiếp tục là một năm còn nhiều thử thách với PV Drilling. 
Tổng Công ty đã đưa ra những giải pháp ngắn và dài hạn nhằm đạt được những mục 
tiêu đã đề ra, phù hợp với tình hình khó khăn của thị trường như: Tiếp tục tập trung 
nâng cao chất lượng dịch vụ, duy trì hoạt động an toàn và hiệu quả song song với việc 
thực hiện chiến lược phát triển dịch vụ ra nước ngoài; Thực hiện tái cấu trúc doanh 
nghiệp nhằm mang lại hiệu quả cho hoạt động SXKD của PV Drilling trong giai đoạn 
khó khăn hiện nay; Hoàn tất việc đóng mới Cụm thiết bị khoan (DES) kịp tiến độ và 
tái khởi động giàn PV DRILLING V hiệu quả, an toàn và tiết kiệm nhất. 

Nhiều công việc trên giàn khoan và tại các xưởng sản xuất trên bờ của PV Drilling đòi 
hỏi phải sử dụng xe nâng, vì vậy kiến thức về an toàn khi làm việc với xe nâng 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, bên cạnh các nội dung thường lệ, chuyên san lần này xin gửi 
đến quý bạn đọc bài viết chuyên đề An toàn khi làm việc với xe nâng. Hy vọng rằng 
những thông tin hữu ích này sẽ trang bị cho bạn đọc những hiểu biết cơ bản về an toàn 
khi sử dụng xe nâng trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. 

Chào đón năm mới Canh Tý 2020, năm đầu của thập kỷ mới với nhiều tín hiệu khả 
quan cho sự phát triển của PV Drilling, thay mặt Ban Lãnh đạo, tôi xin chúc toàn thể 
Cán bộ, Công Nhân viên Tổng Công ty PV Drilling và gia đình một năm mới an 
khang, thịnh vượng. Chúc cho hoạt động của chúng ta luôn an toàn và đạt hiệu quả 
cao! 
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TRONG SỐ NÀY 

PV DRILLING II:  

Ngày 02/12/2019 tại Hội nghị An 
toàn An ninh Sức khỏe Môi 
trường (HSSE Forum) của Sapura 
OMV tổ chức tại Malaysia, giàn 
khoan PV DRILLING II đã vinh 
dự nhận được Giải thưởng An 
toàn vì đã có những thành tích nổi 
bật trong công tác HSSE cho 
chiến dịch khoan của Sapura 
OMV từ ngày 06/3/2019 đến 
ngày 03/8/2019. Theo đó, trong 
suốt chiến dịch khoan này, Giàn 
đã đạt được 191.796 giờ công làm 
việc an toàn, ghi nhận 5.303 Thẻ 
quan sát an toàn, không xảy ra bất 
kỳ sự cố nào về An toàn An ninh 
Sức khỏe Môi trường bao gồm cả 
sự cố cận nguy (Near Miss), sự cố 
sơ cấp cứu (FAC), sự cố cần ghi 
nhận (Recordable Incident), sự cố 
môi trường (Environmental Spill) 
hay sự cố gây mất thời gian lao 
động (LTI). Thành tích an toàn 

tuyệt đối này đã góp phần quan 
trọng vào việc hoàn thành mục 
tiêu ATANSKMT của khách 
hàng Sapura OMV trong năm 
2019. Đây là một minh chứng rõ 
ràng về sự cam kết của lãnh đạo 
về công tác an toàn cũng như 
Văn hóa an toàn của giàn PV 
DRILLING II nói riêng và PV 
Drilling nói chung. 

Sau khi hoàn thành chiến dịch 
khoan cho Sapura OMV, giàn 
PV DRILLING II trở về Việt 
Nam và cũng đã kết thúc chiến 
dịch khoan 70 ngày cho Công ty 
Dầu khí Việt Nhật (JVPC) với 
thành tích an toàn tuyệt đối và 
hiệu suất hoạt động rất cao. Hiện 
nay, Giàn đã trở lại Malaysia để 
thực hiện hợp đồng khoan với 
Petronas.  

CHÚC MỪNG GIÀN PV DRILLING II 

NHẬN GIẢI THƯỞNG AN TOÀN CỦA SAPURA 

NHẬN GIẢI THƯỞNG AN TOÀN TỪ SAPURA OMV 
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tìm kiếm cơ hội cải tiến thường xuyên hệ thống 

quản lý HSEQ theo các tiêu chuẩn mà PV 

Drilling đang áp dụng. 

Với các kết quả ghi nhận từ đợt đánh giá, DNV 

GL đánh giá cao tính hiệu lực của hệ thống 

quản lý HSEQ tại PV Drilling và kiến nghị tiếp 

tục duy trì cũng như phát huy những thế mạnh 

hiện có để khai thác và nâng cao hiệu quả của 

hệ thống quản lý HSEQ, đặc biệt khi chuẩn bị 

chuyển đổi Hệ thống quản lý ATSKNN từ tiêu 

chuẩn OHSAS 18001:2007 sang tiêu chuẩn 

ISO 45001:2018. 

Ngoài đợt đánh giá định kỳ của Tổ chức chứng 

nhận DNV GL, trong quý 4/2019, các đơn vị 

thành viên của PV Drilling cũng đã tiếp đón 

các đoàn đánh giá từ khách hàng của mình với 

mục đích đảm bảo chất lượng cung cấp dịch 

vụ, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của khách 

hàng. Cụ thể lần lượt vào các ngày 18/10/2019, 

24/10/2019 và ngày 02/12/2019, Công ty PVD 

Offshore đã tiếp các đoàn đánh giá hệ thống 

  HOẠT ĐỘNG HSEQ TRÊN GIÀN 

KHOAN 

Trong quý 4/2019, ngoài giàn khoan TAD - 

PV DRILLING V vẫn ở chế độ Cold Stacked, 

giàn khoan đất liền PV DRILLING 11 đang 

standby tại Algeria, giàn khoan PV DRILL-

ING VI tiếp tục khoan cho khách hàng Sapura 

Malaysia,  giàn khoan PV DRILLING I sau 

khi kết thúc hợp đồng khoan với khách hàng 

Hibiscus Malaysia bắt đầu khoan cho 

Petronas Malaysia từ cuối tháng 11; giàn PV 

DRILLING III tiếp tục khoan cho Repsol Ma-

laysia; Giàn PV DRILLING II đã kết thúc hợp 

đồng khoan cho JVPC Việt Nam và trở lại 

Malaysia bắt đầu chiến dịch khoan cho 

Petronas vào đầu tháng 11 vừa qua. 

Định kỳ, chiến dịch an toàn quý 4/2019 với 

chủ đề: “Job Preparation.” được triển khai 

rộng rãi trên tất cả các giàn khoan biển của 

PV Drilling. Chủ đề  này nhằm đảm bảo tất cả 

các công việc trước khi tiến hành 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).  

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, trong 02 ngày 05/11/2019 và 

06/11/2019, ngay trên giàn khoan PV DRILL-

ING II, 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 đối với tất cả nhân sự có mặt trên 

giàn PV DRILLING II trước khi giàn di 

chuyển sang Malaysia, tiến hành chiến dịch 

cho khách hàng Petronas. 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 

Từ ngày 08/10/2019 đến ngày 30/10/2019, 

DNV GL đã tiến hành đánh giá giám sát định 

kỳ hệ thống quản lý HSEQ theo yêu cầu 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 02 

công ty cổ phần, liên doanh. 

Đợt đánh giá giám sát lần thứ hai này nhằm 

kiểm tra công tác duy trì thực hiện cũng như 
Kiểm tra nồng độ cồn CBNV trước khi  

giàn PV DRILLING II di chuyển sang Malaysia 

Đoàn đánh giá DNV GL làm việc tại khối văn phòng Tổng Công ty PV Drilling 
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quản lý HSEQ từ Idemitsu, Bien Dong POC 

và Rosneft . Kết quả đánh giá cho thấy 

hệ thống quản lý HSEQ hiện tại của 

Công ty vận hành hiệu quả và đáp ứng 

đầy đủ các yêu cầu của các bộ tiêu chuẩn 

ISO 9001, ISO 14001 và OHSAS 18001. 

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, vào ngày 16/12/2019, Công ty 

PVD Logging đã tiến hành họp nội bộ 

để đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp, nhà 

thầu phụ cho năm 2020. Cụ thể, Công ty 

đã đánh giá định kỳ 137 nhà cung cấp và 

20 nhà thầu phụ.  Sau khi xem xét, đánh 

giá Công ty quyết định loại 2 nhà cung 

cấp và bổ sung thêm 5 nhà cung cấp 

mới.  

 CÔNG TÁC ATSKMT & VỆ 

SINH LAO ĐỘNG 

Trong hai ngày 18-19/11/2019, Ban An 

toàn chất lượng (ATCL) PV Drilling đã 

tổ chức kiểm tra đột xuất công tác An 

toàn - Sức khỏe - Môi trường 

(ATSKMT) tại các các cơ sở sản xuất 

trực tiếp và căn cứ của các Đơn vị thành 

viên, các 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 

không báo trước lần 3 năm 2019 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 sự 

nỗ lực duy trì và cải tiến trong công tác 

ATSKMT ở hầu hết các Đơn vị. Mặc dù 

hoạt động sản xuất tại thời điểm kiểm 

tra diễn ra khá bận rộn ở hầu hết các 

xưởng sản xuất, nhưng công tác kiểm 

tra, giám sát ATSKMT tại các Đơn vị 

vẫn luôn được duy trì có hiệu lực, góp 

phần đảm bảo sự tuân thủ các quy định 

và nâng cao ý thức về an toàn lao động 

của người lao động. 

Ngày 16/12/2019, Ban An toàn Chất 

lượng – Tổng Công ty PV Drilling đã tổ 

chức kiểm tra công tác An toàn – Sức 

khỏe nghề nghiệp – Môi trường (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: Phòng cháy Chữa cháy – Ứng phó 

Tình huống khẩn cấp, An toàn thiết bị, 

An toàn điện. 

Trong cả năm 2019, ngoài việc đơn vị tự 

chủ động kiểm tra, Ban An toàn Chất 

lượng – Tổng Công ty PV Drilling đã 

thực hiện 5 đợt kiểm tra công tác An 

toàn – Sức khỏe nghề nghiệp – Môi 

trường tại cơ sở Sản xuất trực tiếp và 

Căn cứ của tất cả đơn vị thành viên và 

Liên doanh, bao gồm 3 đợt kiểm tra 

không báo trước và 2 đợt kiểm tra có 

báo trước  

Nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh – 

sạch – đẹp cũng như phòng/chống bệnh 

sốt xuất huyết,  trong tháng 10 vừa qua, 

Xí nghiệp PVD Invest đã tiến hành dọn 

dẹp, phát quang cỏ dại xung quanh khu 

vực làm việc của CBCNV tại Căn Cứ 

Vũng Tàu.  

Nhằm hưởng ứng phong trào “nói 

không với túi nylon và sản phẩm từ 

nhựa sử dụng một lần”, vào ngày 

31/12/2019 vừa qua, Ban Giám đốc 

Công ty PVD Tech đã phê duyệt kế 

hoạch và chương trình hành động. Theo 

đó, thông qua việc treo băng rôn/khẩu 

hiệu, Công ty đẩy mạnh tuyên truyền 

nhắc nhở mọi người hạn chế tiến đến từ 

bỏ hẳn các sản phẩm từ nhựa sử dụng 

một lần, bổ sung thêm một số thùng rác 

dành riêng cho túi nilon, thay thế các 

chai nước suối sử dụng một lần bằng 

bình nước lớn tại các phòng họp.  

ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG 
KHẨN CẤP 

Vào ngày 28/11/2019 vừa qua, phối hợp 

cùng với Ban quản lý tòa nhà Sailing 

Tower, các đơn vị thuộc Tổng Công ty 

PV Drilling có văn phòng tại đây đã 

thực hiện diễn tập phòng cháy chữa 

cháy và thoát hiểm. Đây là chương trình 

diễn tập được thực hiện hàng năm theo 

quy định của pháp luật. Các đơn vị tham 

gia diễn tập gồm: Khối văn phòng Tổng 

Công ty tại lầu 3, 4 và lầu 14; Xí nghiệp 

Điều hành Khoan và Công ty TNHH 

MTV Khoan Dầu khí nước sâu PVD 

Deepwater tại lầu 3; Công ty TNHH 

MTV Địa vật lý Giếng khoan Dầu khí 

và Công ty TNHH Liên doanh Kỹ thuật 

Giếng khoan PV Drilling & Baker Hug-

es tại lầu 10.  Công tác chuẩn bị kịch 

bản, phân công trách nhiệm đến từng 

thành viên đội PCCC cơ sở, cán bộ Y tế 

đã được thực hiện nghiêm túc. Trong 

quá trình diễn tập, các thành viên đội 

PCCC cơ sở và cán bộ Y tế đã nhanh 

chóng triển khai đội hình tại các vị trí 

trực. Cán bộ công nhân viên khối Văn 

phòng Tổng Công ty và các đơn vị trực 

Đoàn đánh giá hệ thống HSEQ Idemitsu làm 
việc tại PVD Offshore 

Dọn dẹp, phát quang cỏ dại xung quanh tại Căn 
cứ Vũng Tàu—PVD Invest 

Họp đánh giá lựa chọn nhà cung cấp, nhà 
thầu phụ tại PVD Logging 

Đoàn kiểm tra HSE Tổng Công ty làm việc 
tại PVD Tech 
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đại biểu tham dự thảo luận, phản biện rất nhiệt 

tình để cùng làm rõ vấn đề. Qua đó, Hội thảo 

đã mang lại thông tin hữu ích đối với các đại 

biểu tham dự, góp phần trong công tác cải tiến 

Hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe nghề 

nghiệp – Môi trường – Chất lượng của Tổng 

Công ty PV Drilling. 

Ngày 26/12/2019, Công ty PVD Offshore đã tổ 

chức thành công Hội thảo An toàn- Chất lượng 

- Sức khỏe-Môi trường với sự tham gia của

Ban lãnh đạo, CBCNV văn phòng và đại diện 

người lao động đi biển, Hội nghị đã biểu dương 

và trao bằng khen cho những tập thể và cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

HSEQ. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Lãnh 

đạo Công ty 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. 

Hoạt động đào tạo nội bộ tại PV Drilling được 

triển khai theo chương trình phát triển nghề 

thuộc PV Drilling nêu trên đều tuân thủ tốt 

các yêu cầu của phương án diễn tập PCCC và 

thoát hiểm đã được thông báo, sau khi nghe 

chuông báo cháy và thông tin hướng dẫn của 

Ban Quản lý Sailing Tower đã nhanh chóng di 

tản theo lối thoát hiểm cầu thang bộ và tập 

trung tại Muster Point cho đến khi kết thúc 

diễn tập. 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. 

Trong quý 4/2019, việc triển khai diễn tập 

PCCC cũng được triển khai tại các đơn vị 

thành viên khác, cụ thể PVD Offshore đã tiến 

hành diễn tập PCCC lần lượt vào các ngày 

11/12/2019 tại Trụ sở văn phòng Công ty, 

ngày 13/12/2019 tại Xưởng cơ khí và ngày 

24/12/2019 tại Căn cứ Tràn dầu. 

Vào ngày 28/10/2019, Xí nghiệp PVD Invest 

đã phối hợp với Ban quản lý tòa nhà The 

Manor 2 tổ chức diễn tập PCCC, với sự tham 

gia đầy đủ của CBCNV có mặt tại Xí nghiệp.  

Vào ngày 30/11/2019, Công ty PVD Tech đã 

phối hợp với Nhà thầu phụ QIS tổ chức diễn 

tập ứng cứu sự cố mất nguồn phóng xạ, với sự 

tham gia đầy đủ của CBCNV có liên quan. 

Buổi diễn tập đã giúp các thành viên trong 

Ban chỉ huy UPTHKC của đơn vị cùng toàn 

bộ CBCNV tham gia diễn tập nắm vững 

phương án xử lý kịp thời và hiệu quả khi xảy 

ra sự cố về nguồn phóng xạ. 

HOẠT ĐỘNG HỘI THẢO 

ĐÀO TẠO  

 Ngày 17/12/2019, Ban An toàn Chất lượng – 

Tổng Công ty PV Drilling đã tổ chức Hội 

thảo nội bộ về An toàn – Sức khỏe – Môi 

trường – Chất lượng Quý IV/2019 tại Hội 

trường PVD Training, thành phố Vũng Tàu, 

với sự tham gia của các cán bộ Phụ trách An 

toàn – Sức khỏe – Môi trường – Chất lượng 

các đơn vị. Nội dung tham luận tại Hội thảo: 

 Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Dự

án chuyển đổi Hệ thống quản lý An toàn –

Sức khỏe nghề nghiệp từ tiêu chuẩn

OHSAS 18001:2007 sang ISO

45001:2018.

 Control of Substances Hazardous to

Health (COSHH) Assessment.

 Phân tích kết quả Đánh giá nội bộ Tổng

Công ty PV Drilling năm 2019.

 Báo cáo kết quả kiểm tra HSE Walkabout

đợt 2 năm 2019 (ngày 16/12/2019).

Nội dung tham luận tại Hội thảo đã được các 

Văn phòng Tổng Công ty và các đơn vị thành viên tại tòa 
nhà Sailing Tower diễn tập PCCC 

Diễn tập PCCC tại Xưởng Cơ khi Công ty PVD Offshore 

Hội thảo HSEQ quý 4 năm 2019 



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 04/11/2019 đến ngày 

08/11/2019 tại Tp. Vũng Tàu và vào ngày 

11/11/2019 tại Tp. HCM, Ban ATCL Tổng Công ty 

đã tiến hành tổ chức đào tạo các khóa học bắt buộc 

theo yêu cầu của Nghị định 44/2016/NĐ-CP về 

ATVSLĐ cho các nhóm ngành khác nhau theo quy 

định từ nhóm 01 cho đến nhóm 06, với sự tham gia 

của 1803 lượt người tham dự bao gồm từ cấp lãnh 

đạo, quản lý cho đến công/nhân viên. Giảng viên 

đứng lớp là chuyên gia đào tạo của Trung tâm kiểm 

định kỹ thuật an toàn khu vực II trực thuộc Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội tại khu vực phía Nam. 

Thông qua khóa đào tạo, giảng viên đã giải thích 

cặn kẽ các yêu cầu của Nghị định 44/2016/NĐ-CP 

về vai trò và trách nhiệm của từng nhóm công việc. 

Đây là khóa đào tạo đào tạo bắt buộc theo yêu cầu 

pháp luật và được tiến hành định kỳ theo từng 

nhóm. Ngoài các khóa học đào tạo bắt buộc theo 

yêu cầu pháp luật, Ban ATCL Tổng Công ty đã 

phối hợp với các đơn vị thành viên tổ chức các 

khóa đào tạo nội bộ nhằm bổ sung kiến thức 

chuyên môn cũng như nâng cao văn hóa an toàn 

cho CBCNV của mình, cụ thể trong 3 ngày từ 

11/11/2019 đến 13/11/2019, Ban ATCL Tổng 

Công ty đã tiến hành hỗ trợ đào tạo nhận thức hệ 

thống quản lý HSEQ cho CBCNV tại Căn cứ Phú 

Mỹ, Công ty PVD Tubulars trước khi Công ty triển 

khai dự án mới, cung cấp dịch vụ ống chống cho 

khách hàng Idemitsu.  

Vào ngày 26/11/2019, Tổ Y tế thuộc Ban ATCL 

Tổng Công ty đã tổ chức buổi huấn luyện sơ cấp 

cứu cho toàn thể lái xe trực thuộc Văn phòng Tổng 

Công ty và các lái xe thuộc các đơn vị thành viên có 

trụ sở văn phòng tại Tp. HCM. Nội dung huấn luyện 

bao gồm các nguyên lý sơ cứu ban đầu,  cách thức 

xử trí ban đầu vết thương hở, chấn thương, kỹ thuật 

băng bó vết thương, kỹ thuật sơ cứu người bị ngạt 

thở, ngất xỉu,... Mục tiêu của buổi huấn luyện là 

giúp các thành viên tham gia nắm vững kỹ năng sơ 

cứu ban đầu, có khả năng xử trí phù hợp trong 

trường hợp sự cố xảy ra tại nơi làm việc cũng như 

trong sinh hoạt hàng ngày.  

Ngoài các khóa học do Tổng Công ty đứng ra tổ 

chức, vào ngày 05/12/2019 Công ty PVD Tech đã tổ 

chức thành công khóa đào tạo nội bộ an toàn thiết bị 

nâng cho 24 CBCNV làm việc tại Căn cứ Vũng Tàu 

với chủ đề “Manual Handling”.  

Vào ngày 09/12 và ngày 16/12/2019, Phòng ĐHSX 

Công ty PVD Well Services đã phối với Công ty 

NDT tiến hành tổ chức khóa đào tạo hiệu chuẩn 

thiết bị đo nhiệt độ & hiệu chuẩn thiết bị đo áp cho 

các nhân viên làm công việc chuyên môn. 

Nhằm nâng cao khả năng xử lý và giải quyết sự cố 

cháy nổ cho lực lượng PCCC cơ sở, ngày 

17/12/2019, Công ty PVD Well Services đã phối 

hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ 

chức lớp huấn luyện PCCC và CNCH cho lực lượng 

PCCC của đơn vị. Tham gia huấn luyện lần này có 

142 người đến từ Văn phòng Công ty tại Tp. HCM 

và Căn cứ Vũng Tàu. Trước đó, từ ngày 10/12/2019 
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đến ngày 12/12/2019, Xí nghiệp PVD Invest cũng 

đã phối hợp với Cảnh sát PCCC Tp. Hồ Chí Minh 

tổ chức lớp huấn luyện PCCC và CNCH cho các 

thành viên đội ứng cứu sự cố khẩn cấp của Xí 

nghiệp. Kết thúc khóa huấn luyện, Ban tổ chức đã 

tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả đối với toàn 

bộ học viên để cấp chứng chỉ theo quy định của 

pháp luật.  

Hội thảo HSEQ tại PVD Offshore 

Đào tạo ATVSLĐ theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP 

Đào tạo nhận thức HTQL HSEQ tại PVD Tubulars 

Huấn luyện sơ cấp cứu cho lái xe Văn phòng Tổng 
Công ty và các đơn vị thành viên tại Tp. HCM 



Kiểm tra tình trạng xe 

nâng hàng ngày trước 

khi sử dụng: Dây đai an 

toàn, lốp xe, hệ thống 

đèn, còi, thắng, dầu thủy 

lực, hệ thống nâng hạ, 

tình trạng acquy… 

Luôn đeo dây đai an toàn và 

tuân thủ các quy định về bảo 

hộ lao động tại nơi làm việc 

khi vận hành xe nâng 

ĐỐI TRỌNG ĐIỂM TỰA 
ĐÒN BẨY 

TẢI TRỌNG 

TRỌNG TÂM XE NÂNG + TẢI 

KIỂM TRA TRƯỚC KHI VẬN HÀNH ĐEO DÂY AN TOÀN VÀ MANG ĐỒ BẢO HỘ 

HIỂU BIẾT NGUYÊN LÝ CÂN BẰNG CỦA XE NÂNG 

6 



LÊN DỐC, XUỐNG DỐC ĐÚNG CÁCH KHÔNG SỬ DỤNG XE NÂNG ĐỂ CHỞ NGƯỜI 

LÁI VỚI TỐC ĐỘ CHẬM VÀ KHÔNG CUA GẤP 

LUÔN QUAN SÁT XUNG QUANH ĐỂ DI CHUYỂN 

AN TOÀN, CHẰNG BUỘC NẾU HÀNG HÓA CÓ  

KHẢ NĂNG NGÃ ĐỔ 

NGƯỜI KHÔNG CÓ NHIỆM VỤ TRÁNH XA 

KHU VỰC XE NÂNG HOẠT ĐỘNG  

KẾT THÚC CÔNG VIỆC: ĐẬU XE ĐÚNG NƠI 

QUY ĐỊNH, HẠ CÀNG SÁT ĐẤT, CÀI THẮNG 

TAY, TẮT MÁY VÀ RÚT CHÌA KHÓA 

KHI CÓ TẢI TRỌNG KHI KHÔNG CÓ TẢI TRỌNG 
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PV DRILLING I 

Khách hàng:  
Petronas Malaysia 

Vị trí: SMDP-B WHP 

Zero-LTI: 12 năm 
(10/03/2019) 

PV DRILLING VI 

Khách hàng: Sapura 
OMV - Malaysia 

Vị trí: SK-408 

Zero-LTI: 4 năm 
(28/02/2019) 

TAD PV DRILLING V 

COLD-STACKED 

Zero-LTI: 7 năm 
(03/12/2019) 

LAND RIG  
PV DRILLING 11 

COLD-STACKED 

Zero-LTI: 3 năm 

(01/7/2019) 

PV DRILLING III 

Khách hàng:  
Repsol Malaysia 

Vị trí: PM3 CAA 

PV DRILLING II 

Khách hàng: 
Petronas Malaysia 

Vị trí: 4Q—21 

Zero-LTI: 10 năm 
(15/9/2019) 

CHỈ SỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG TÍNH ĐẾN 31/12/2019 

1Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14 ngày 14 tháng 

6 năm 2019 của Quốc hội ; ban hành ngày 14/06/2019; hiệu lực ngày 

01/01/2020. 

2Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng 

cháy và chữa cháy; được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2019. 

3Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; ban hành ngày 

30/12/2019; hiệu lực ngày  01/01/2020. 

4Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường về  

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 

13/05/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định  

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định 

quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; ban hành ngày 

31/12/2019; hiệu lực ngày 15/02/2020. 

5 Thông tư số 55/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về quy 

định danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển, tàu công vụ, 

tàu ngầm, tàu lặn, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động Việt Nam; ban hành 

ngày 31/12/2019; hiệu lực ngày 01/03/2020.   

6Thông tư số 32/2019/TT-BCT của Bộ Công thương về việc ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, 

nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dung, tiêu hủy vật liệu nổ công 

nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ; ban hành ngày 21/11/2019; hiệu lực 

ngày 01/07/2020. 

7Thông tư số 43/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc 

sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 17/2017/TT-BGTVT ngày 

31/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về điều kiện để 

thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam; ban hành ngày 

07/11/2019; hiệu lực ngày 01/08/2020. 

8Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-VPQH của Văn phòng Quốc hội về 

Luật bảo vệ Môi trường; ban hành ngày 04/07/2019. 

9 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng về quản lý an 

toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; ban hành ngày 

05/09/2019. 

10  Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi

trường về quản lý chất thải và phế liệu; ban hành ngày 25/10/2019.  

CẬP NHẬT VBPL  LĨNH VỰC HSEQ 
TOTAL 

INCIDENTS 14 
 LOST-TIME INCIDENT 1 

 Oil/Chemical 
Spills 0 

 FIRST-AID CASE 6 

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

PV DRILLING VI (1) 

NEARMISS 1 

PVD DRILLING I (1); PV DRILLING III (4); 
PVD DRILLING VI (1). 

 PROPERTY DAMAGE 6 

RECORDABLE INCIDENT
0 (MTC/RWTC) 
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TỔNG SỐ GIỜ  CÔNG 

MÔI TRƯỜNG 

213 (tấn) 
Chất thải rắn 

165 (tấn) 
CTNH 

10 130 (m3) 
Nước thải 

Tiêu thụ điện Tiêu thụ nước 

4 494 159 
Tổng giờ công 

1 303 712 
Văn phòng 

 1 165 454 
Căn cứ/Xưởng 

AN TOÀN SỨC KHỎE 

6 231 (lượt) 
  Đào tạo HSEQ 

80 040 
PVD Card Thưởng HSEQ 

2 896 (tr.đ) 
Tổng tiền thưởng 

2 168 (lượt) 

16 661 (m3)3 158 920(kWh) 

2 024 993 
Giờ công biển 

PV DRILLING I (1); 

PV DRILLING III (1) 



PV DRILLING I 

NGO VAN TAO - Mechanic 

Card Winner 

KANA AWI – Head Roustabout 

Card Winner 
MOUD AZIZEI - Floorman 

Card Winner 
WILSON - Floorman 

Card Winner 
 BIN WALIG - Steward 

Card Winner 

PV DRILLING II 

NGUYEN DUY LONG– Roustabout 

Card Winner 

TRAN NGOC THUY - Crane Opr. 

Card Winner 

DO MINH THANH - Derrickman 

Card Winner 

TRAN NGOC KHANH - Head Roustabout  

Card Winner 

DINH XUAN THIEM - Asst. CO 

Card Winner 

THƯỞNG AN TOÀN 
PVD CARD WINNER 

Quý 4 - 2019 

PV DRILLING VI 

TRAN QUANG KHAI - Derrickman 

Card Winner 

ALAN - Welder 

Card Winner 

DENNIS   - Head Roustabout 

Card Winner 

RAY MARVIN - Roustabout 

Card Winner 

NGUYEN TRUNG HAU - Utility 

Card Winner 

TRAN QUOC QUAN - Head RA 

Card Winner 

PV DRILLING III 

JACOB - Deckpusher 
 Card Winner 

HAZHAN - Chief Cook 

Card Winner 

MOHD  BIN MAT– Roustabout 

Card Winner 

RODNEY – WD 
Card Winner 

MAJID - Floorman 

Card Winner 

CHAO- Asst. Driller 

Card Winner 

NGUYEN VAN DAI - Pumpman 

Card Winner 




