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

Dưới tác động của đại dịch Covid-19 và giá dầu duy trì ở mức thấp dẫn đến việc dừng, giãn các 

chiến dịch khoan thăm dò - khai thác của các Nhà thầu Dầu khí, các giàn khoan PV DRILLING 

III và PV DRILLING II phải dừng hợp đồng khoan với các khách hàng tại Malaysia sớm hơn 

kế hoạch vào tháng 6 và tháng 7 năm 2020. Tuy nhiên, Ban Lãnh đạo Tổng công ty đã chủ động 

khắc phục để hai giàn khoan PV DRILLING II và PV DRILLING III lần lượt có được hợp đồng 

thay thế tại Việt Nam và Campuchia nhằm giảm bớt ảnh hưởng của đại dịch. Bên cạnh đó, các 

đơn vị thành viên của PV Drilling đã rất nỗ lực cố gắng có thêm nhiều hợp đồng mới như PVD 

Offshore (hợp đồng bảo dưỡng giàn khoan với JDC), PVD Well Services (hợp đồng cung cấp 

dịch vụ kéo thả ống chống cho Kris Energy tại Campuchia), PVD Logging (các hợp đồng dịch 

vụ wireline và slick line cho công tác hủy giếng).v.v…góp phần đảm bảo cho việc hoàn thành 

và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020 của các đơn vị dịch vụ kỹ thuật giếng khoan, dịch 

vụ cung ứng nhân lực, cơ khí và đào tạo của Tổng công ty PV Drilling. 

Bên cạnh tín hiệu tích cực từ hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác an toàn trong toàn Tổng 

công ty tiếp tục được đảm bảo song song với việc duy trì tính hiệu lực của Hệ thống quản lý 

HSEQ. Đặc biệt, vào ngày 15/9/2020, giàn khoan tự nâng PV DRILLING II đã đạt thành tích 

vận hành an toàn trong 11 năm liên tục (Zero LTI). Đây là một kỷ lục mang tầm cỡ quốc tế và 

PV DRILLING II là giàn khoan tự nâng thứ hai của Tổng công ty đạt được thành tựu vô cùng 

quan trọng này.  

Một trong những mục tiêu HSEQ năm 2020 của Tổng Công ty PV Drilling là chuyển đổi thành 

công hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp từ tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 sang 

tiêu chuẩn ISO 45001:2018. Đến tháng 7/2020, tại PV Drilling, từ Tổng công ty đến các đơn vị 

thành viên, công tác chuyển đổi hệ thống tài liệu đã hoàn tất. Trên cơ sở đó, Ban An toàn Chất 

lượng đã triển khai hiệu quả Chương trình đánh giá nội bộ trong toàn Tổng công ty nhằm duy trì 

hiệu lực hệ thống quản lý tích hợp theo 3 tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; ISO 14001:2015 và ISO 

45001:2018, chuẩn bị sẵn sàng cho đợt đánh giá chuyển đổi và tái chứng nhận của DNV GL từ 

cuối tháng 9/2020. 

Nhận thức và hành vi an toàn của mỗi người lao động đóng vai trò then chốt trong việc duy trì 

một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh. Phần lớn các tai nạn, sự cố xảy ra được thống 

kê trong các ngành công nghiệp có nguyên nhân từ việc người lao động không nhận thức được 

mối nguy cũng như không thực hành các biện pháp an toàn đầy đủ khi làm việc. Chính vì thế, 

phương pháp tiếp cận “An toàn dựa trên Hành vi” (BBS) đã được các tổ chức áp dụng nhằm 

nâng cao ý thức của người lao động về an toàn trong công việc từ đó hình thành một văn hóa an 

toàn bền vững. Để có cái nhìn rõ nét hơn về phương pháp này, chuyên san lần này xin gửi đến 

quý bạn đọc bài viết chuyên đề An toàn dựa trên hành vi. Hy vọng rằng những thông tin hữu ích 

này sẽ trang bị cho bạn đọc những hiểu biết cần thiết về an toàn trong công việc, qua đó góp 

phần nâng cao văn hóa an toàn tại Tổng công ty chúng ta. 

Tôi xin gửi lời chúc đến tất cả các thành viên của PV Drilling luôn làm việc an toàn và đạt hiệu 

quả cao với nhiều sức khỏe và hạnh phúc. 
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Số

1- Thư ngỏ
Tin hoạt động

5- An toàn dựa trên

hành vi

6- Chỉ số An toàn &

giàn

Cập nhật VBPL

7- Thưởng An toàn

TRONG SỐ NÀY 

PV  DRILLING II 

Nối tiếp thành công của giàn khoan 

PV DRILLING I, vào đúng 00h00 

ngày 15/9/2020, giàn khoan tự nâng 

PV DRILLING II của Tổng Công ty 

PV Drilling chinh phục cột mốc 11 

năm liên tiếp vận hành an toàn, 

không để xảy ra sự cố mất thời gian 

lao động (Zero LTI) được công nhận 

bởi Hiệp hội các nhà thầu khoan dầu 

khí quốc tế (IADC). 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.  

Trong 11 năm hoạt động của mình, 

giàn PV DRILLING II đã liên tục 

hoạt động an toàn và đạt hiệu quả 

cao, tạo được uy tín vững chắc trên 

thị trường khoan tại Việt Nam và 

Đông Nam Á với hơn 4,1 triệu giờ 

làm việc an toàn, ghi nhận hơn 

100.000 thẻ quan sát an toàn, thực 

hiện chiến dịch khoan thành công 

cho nhiều khách hàng trong và 

ngoài nước như KNOC, PCVL, 

Hoàng Long JOC, JVPC, PVEP, 

VSP, SapuraOMV, Petronas Cari-

gali ... 

Để duy trì được thành tích liên tục 

11 năm này, phải kể đến sự cố 

gắng, nỗ lực không mệt mỏi của cả 

một tập thể đoàn kết từ Ban giám 

đốc Xí nghiệp Điều hành Khoan 

CHÚC MỪNG GIÀN PV DRILLING II ĐẠT THÀNH TÍCH 

11  NĂM LIÊN TIẾP VẬN HÀNH AN TOÀN 

NĂM  VẬN  HÀNH  AN TOÀN 

Zero LTI 

11 

1 
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khai báo y tế để kiểm soát tốt tình hình sức 

khỏe của người lao động trước khi lên giàn 

khoan. Do tình hình dịch bệnh trong nước hiện 

đã được kiểm soát tốt nên Xí nghiệp tạm thời 

không áp dụng chế độ cách ly đối với nhân sự 

có đi qua các vùng dịch do nhà nước công bố 

như Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Dương… Riêng đối 

với giàn khoan PV DRILLING VI, theo yêu 

cầu của khách hàng Rosneft, các nhân sự đến 

từ vùng khác ngoài tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phải 

thực hiện cách ly 2 ngày và test Covid-19 trước 

khi lên giàn. 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HSEQ 

Từ ngày 21/7/2020 đến ngày 01/10/2020, Ban 

An toàn Chất lượng đã tiến hành đánh giá nội 

bộ Hệ thống quản lý An toàn - Sức khỏe - Môi 

trường - Chất lượng (HSEQ) tại Khối văn 

phòng Tổng công ty, 7 đơn vị thành viên và 3 

công ty cổ phần, liên doanh. Mục tiêu đánh giá 

là nhằm kiểm tra tính hiệu lực của Hệ thống 

quản lý HSEQ theo yêu cầu của ba tiêu chuẩn 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 

45001:2018; chính sách HSEQ và các yêu cầu 

liên quan của PV Drilling; các yêu cầu luật 

định và chế định của ngành dầu khí. Ngoài ra, 

đợt đánh giá năm nay còn nhằm mục đích rà 

đến CBNCV trên giàn khoan, sự cam kết, hỗ 

trợ mạnh mẽ từ Ban Tổng giám đốc Tổng 

công ty. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong 

giai đoạn hiện nay khi ngành công nghiệp dầu 

khí toàn cầu đang phải đối mặt khó khăn chưa 

từng có do “tác động kép” của dịch Covid-19 

và giá dầu giảm sâu…nhưng những khó khăn 

này không thể ngăn cản bước tiến của những 

chàng trai đi tìm lửa trên giàn khoan PV 

DRILLING II. Hiện tại giàn khoan PV 

DRILLING II đang thực hiện chiến dịch kho-

an cho khách hàng VietsovPetro. 

  HOẠT ĐỘNG HSEQ 

TRÊN GIÀN KHOAN 

Trong quý 03/2020, giàn khoan PV DRILL-

ING I đang standby tại Vũng Tàu (Anchorage 

H12) sau khi kết thúc chiến dịch khoan cho 

khách hàng Hibicus vào cuối tháng 9 vừa qua, 

giàn khoan PV DRILLING II tiếp tục khoan 

cho khách hàng Vietsov Petro (VSP), giàn 

khoan PV DRILLING III sau khi standby tại 

Vũng Tàu (Anchorage H18), đã xuất phát di 

chuyển đến CBA Platform tại Campuchia của 

khách hàng Kris Engergy vào lúc 9h30 sáng 

ngày 15/10/2020, đến nơi vào lúc 8h00 sáng 

ngày 21/10/2020, giàn khoan PV DRILLING 

VI tiếp tục khoan cho khách hàng Rosneft 

Việt Nam, giàn khoan PV DRILLING V đang 

trong giai đoạn tái khởi động (Reactivation) 

chuẩn bị chiến dịch khoan cho khách hàng 

Shell Brunei dự kiến vào quý 3 năm 2021, 

giàn khoan PV DRILLING 11 đang standby 

tại thị trấn Hassi Messaoud - Algeria do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19 và có kế hoạch tái 

khởi động lại vào đầu năm 2021. 

Định kỳ, chiến dịch an toàn quý 03 với chủ 

đề: “Line of Fire – Vùng nguy hiểm” được 

triển khai rộng rãi trên tất cả các giàn khoan 

biển của PV Drilling. Chủ đề của quý này 

nhằm nâng cao ý thức an toàn cho toàn thể 

người lao động về các mối nguy, rủi ro có thể 

gặp phải trong quá trình làm việc từ đó đưa ra 

các biện pháp kiểm soát phù hợp. Để đảm bảo 

an toàn, người lao động phải tuân thủ đúng 

các quy trình, quy phạm có liên quan, các 

giấy phép làm việc bắt buộc (PTW, Sub Cer-

tificate) và bảng đánh giá rủi ro công việc 

(JSA). Song song với chủ đề “Line of Fire”, 

trong quý 3, Xí nghiệp Điều hành Khoan 

cũng đã tổ chức Chiến dịch sức khỏe “Health 

Eating – Ăn uống lành mạnh” với mục đích 

cung cấp kiến thức cho người lao động về chế 

độ dinh dưỡng phù hợp trong khẩu phần ăn 

hàng ngày, và những tác hại xấu cho sức khỏe 

từ việc ăn uống không kiểm soát, đây là 

nguyên nhân gây ra các bệnh như tiểu đường, 

huyết áp cao, xơ vữa động mạnh, gout… 

Vào ngày 17/9/2020, giàn khoan PV DRILL-

ING III vinh dự tiếp đón đoàn kiểm tra của 

khách hàng Kris Energy trước khi tiến hành 

chiến dịch khoan tại Campuchia. Kết thúc 

buổi kiểm tra, đoàn đánh giá rất cao công tác 

an toàn cũng như trang thiết bị trên giàn. 

Nhằm đảm bảo sự tuân thủ đối với các yêu 

cầu của nhà nước cũng như của Tổng Công ty 

PV Drilling về công tác phòng chống dịch 

Covid -19, Xí nghiệp Điều hành Khoan tiếp 

tục duy trì công tác kiểm tra thân nhiệt và 
Đoàn kiểm tra của khách hàng Kris Energy làm việc 

trên giàn PV DRILLING III 

Ban ATCL đánh giá hệ thống lý HSEQ Công ty PVD Well Services dưới hình thức trực tuyến 

Chiến dịch an toàn Quý 3 “Line of Fire” 

Chiến dịch sức khỏe Quý 3 “Healthy Eating” 
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soát sự phù hợp của Hệ thống quản lý 

An toàn sức khỏe nghề nghiệp khi 

chuyển đổi từ tiêu chuẩn OHSAS 

18001:2007 sang tiêu chuẩn ISO 

45001:2018, chuẩn bị cho đợt đánh giá 

chuyển đổi của đơn vị chứng nhận.  

Đồng thời, để chủ động cho công tác 

đánh giá nội bộ trong tình hình diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban 

An toàn Chất lượng đã thực hiện phương 

thức đánh giá nội bộ từ xa đối với PVD 

Well Services. Cuộc đánh giá đã đạt 

được mục tiêu đề ra, góp phần tích lũy 

kinh nghiệm và nâng cao năng lực cho 

các chuyên gia đánh giá của Ban An 

toàn Chất lượng.  

Kết quả của các cuộc đánh giá sau đó đã 

được chuyển đến lãnh đạo các đơn vị để 

đề xuất các hành động khắc phục và cải 

tiến. Từ kết quả đánh giá cho thấy, hệ 

thống quản lý HSEQ của Tổng công ty 

PV Drilling đang được duy trì một cách 

có hiệu lực . 

Trước đó, một số đơn vị cũng đã tổ chức 

đánh giá nội bộ nhằm kiểm tra tính hiệu 

lực của hệ thống quản lý HSEQ. Cụ thể 

trong tháng 07 vừa qua, Công ty liên do-

anh PVD Expro, Công ty PVD Tech, 

PVD Logging và Xí nghiệp PVD Invest 

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 chuyên môn và kinh 

nghiệm trong lĩnh vực được đánh giá, 

với kết quả tại PVD Expro có 06 điểm 

lưu ý,  tại PVD Tech gồm 09 điểm 

không phù hợp,  18 điểm lưu ý và 06 

điểm cải tiến,  tại PVD Logging gồm 01 

điểm không phù hợp và 13 điểm lưu ý, 

tại PVD Invest chỉ có 4 điểm lưu ý. Tất 

cả các điểm ghi nhận trên đã được các 

phòng ban liên quan tiến hành phân tích 

nguyên nhân và triển khai các biện pháp 

khắc phục.   

Nhằm kiểm tra tính hiệu lực và đảm bảo 

việc đáp ứng các yêu cầu khắt khe của 

khách hàng, trong tháng 7 vừa qua 

khách hàng Bien Dong POC đánh giá 

HTQL HSEQ của PVD Logging, khách 

hàng Thang Long JOC đánh giá PVD 

Tubulars, Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) 

đánh giá định kỳ đối với PVD OSI theo 

tiêu chuẩn API Q1. Ngoài ra trong tháng 

8, Công ty PVD Offshore cũng được 

khách hàng Rosneft, Tenaris và API 

đánh giá HTQL HSEQ. Kết quả đánh 

giá cho thấy hệ thống quản lý HSEQ tại 

các đơn vị thành viên được vận hành và 

duy trì tốt đáp ứng sự mong đợi của 

khách hàng. 

 CÔNG TÁC ATSKMT & VỆ 

SINH LAO ĐỘNG 

Nhằm hưởng ứng Chiến dịch làm cho 

thế giới sạch hơn năm 2020, PV Drilling 

đã phát động phong trào kêu gọi toàn thể 

CBCNV cùng chung tay bảo vệ môi 

trường.  

Các hoạt động cụ thể bao gồm: treo băng 

rôn tuyên truyền với khẩu hiệu “Cùng 

hành động để thay đổi thế giới”, 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, hạn chế sử 

dụng các sản phẩm bao bì khó phân hủy 

thay bằng sản phẩm thân thiện môi 

trường, xả rác đúng nơi quy định và tổ 

chức dọn dẹp vệ sinh nhà xưởng - khu 

vực làm việc…  

Việc triển khai các hoạt động nói trên đã 

góp phần nâng cao ý thức của CBCNV 

PV Drilling trong việc bảo vệ môi 

trường. 

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ 

NĂM 2020 

Bắt đầu từ ngày 08/10/2020, chương 

trình khám sức khỏe định kỳ cho toàn 

thể người lao động trong toàn Tổng công 

ty PV Drilling năm 2020 được triển khai 

thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh và 

thành phố Vũng Tàu. Chương trình do 

Ban Nhân sự Đào tạo (NSĐT) tổ chức, 

kết hợp với Ban An toàn Chất lượng 

(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 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. 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 2020 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. 

ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG 

KHẨN CẤP 

Để đảm bảo mọi CBCNV 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, trong tháng 9 vừa qua tại Công ty 

liên doanh PVD Baker Hughes và Công 

ty PVD OSI đã tiến hành diễn tập PCCC 

với sự tham gia của tất cả mọi người có 

mặt tại thời điểm diễn tập. Buổi diễn tập 

PCCC diễn ra theo đúng kịch bản đã 

định, đám cháy nhanh chóng được 

không chế, tình huống giả định là cháy 

trong khu vực làm việc, 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 ƯPTHKC (Đội PCCC và Ban 

chỉ đạo ƯPTHKC) phải biết và thực 

hiện đúng trách nhiệm của mình, kiểm 

tra toàn bộ khu vực văn phòng/khu vực 

làm việc đảm bảo rằng mọi người đã 

thoát ra khỏi khu vực cháy an toàn, giữ 

thông tin liên lạc thông suốt giữa các bộ 

phận có liên quan và Ban Lãnh đạo 

Công ty, …đảm bảo thông tin liên lạc 

đến đúng người có trách nhiệm. Sau khi 

buổi diễn tập kết thúc, nhóm diễn tập đã 

triển khai rút kinh nghiệm, đưa ra một 

số điểm cần cải tiến nhằm hoàn thiện và 

Khách hàng Thang Long JOC đánh giá hệ thống 

quản lý HSEQ tại Công ty PVD Tubulars 

Công ty PVD Well Services đánh giá hệ 

thống quản lý HSEQ nhà thầu phụ LDT 
Khách hàng Bien Dong POC đánh giá hệ thống 

quản lý HSEQ tại Công ty PVD Logging 

Treo băng rôn hưởng ứng Chiến dịch làm 

cho thế giới sạch hơn tại các đơn vị 
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nâng cao hiệu quả ứng phó khi có sự cố chảy/

nổ xảy ra. 

HOẠT ĐỘNG HỘI THẢO 

ĐÀO TẠO 

Ngày 02/10/2020, Ban An toàn Chất lượng đã 

tổ chức Hội thảo nội bộ HSEQ lần thứ I năm 

2020 tại TP. Vũng Tàu với sự tham gia của 

hơn 40 đại biểu đại diện cho Ban Giám đốc, 

các Xưởng trưởng/Trưởng căn cứ sản xuất các 

đơn vị thành viên và khối cán bộ HSEQ trong 

toàn Tổng công ty.  

Tại Hội thảo, đại diện các đơn vị thành viên 

PVD Offshore, PVD Well Services, PVD 

Tech và PVD Logging đã trình bày các bài 

tham luận về thực trạng áp dụng chương trình 

thẻ quan sát an toàn (PVD Observation Card), 

những khó khăn, thuận lợi cùng các đề xuất 

kiến nghị để nâng cao tính hiệu lực của 

chương trình thẻ quan sát an toàn. Hội thảo 

cũng lắng nghe đại diện PVD Baker Hughes 

chia sẻ kinh nghiệm triển khai chương trình 

thẻ quan sát an toàn (STOP Card) theo hệ 

thống toàn cầu của Công ty mẹ và việc ứng 

dụng công nghệ thông tin vào quá trình thu 

thập, xử lý, báo cáo, tổng hợp thẻ tại đơn vị.  

Sau khi nghe đại diện Ban An toàn Chất 

lượng trình bày dự thảo Quy trình báo cáo 

quan sát PV Drilling và Quy trình họp an 

toàn, Hội thảo đã tập trung thảo luận, góp ý 

hoàn thiện hai quy trình nói trên. Các đại biểu 

tham dự Hội thảo đều tin rằng việc triển khai 

áp dụng trong thực tế các quy trình nói trên sẽ 

góp phần duy trì và nâng cao văn hóa an toàn 

đối với người lao động trong toàn bộ hoạt 

động sản xuất kinh doanh của PV Drilling.  

Công tác đào tạo, huấn luyện về ATSKMT 

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 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 

07 lượt người tham gia khóa An toàn cơ bản 

và 19 lượt người tham gia buổi hướng dẫn áp 

dụng các quy trình mới ban hành vào công 

việc, Công ty PVD Well Services đã tiến 

hành phổ biến, cập nhật các kiến thức về việc 

viết thẻ quan sát PVD Card cho toàn thể 

CBCNV trong Công ty, Công ty PVD Log-

ging tiến hành đào tạo nội bộ, cập nhật tiêu 

chuẩn ISO 45001:2018 cho 10 lượt người là 

các cán bộ làm công tác quản lý. 

. 

Hội thảo nội bộ HSEQ lần 1 năm 2020 

Hướng dẫn viết thẻ PVD Card tại 
PVD Well Services 

Phòng khám Vigor đang tiến hành lấy máu xét nghiệm trong 
đợt khám sức khỏe định kỳ năm 2020 

Hướng dẫn đào tạo áp dụng quy trình mới tại 
PVD Tech 

Diễn tập PCCC tại Công ty PVD Baker Hughes 
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Việc tạo lập và duy trì một môi trường làm 

việc an toàn, lành mạnh, không xảy ra sự cố, 

nơi mà mọi mối nguy cũng như rủi ro liên quan 

được nhận dạng và kiểm soát có hiệu lực luôn 

là mục tiêu hàng đầu của hệ thống quản lý An 

toàn, Sức khỏe nghề nghiệp (OH&S). 

Để đạt được mục tiêu này, trong quá trình 

hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, các tổ 

chức đã thực hiện đồng bộ các giải pháp: 

 Ứng dụng công nghệ để loại bỏ, thay thế

mối nguy;

 Đưa ra giải pháp kỹ thuật để kiểm soát tốt

các rủi ro tại nơi làm việc đối với người lao

động;

 Triển khai các biện

pháp hành chính để

nâng cao năng lực của

người lao động;

 Đầu tư trang bị bảo hộ

lao động như là biện

pháp cuối cùng để

kiểm soát mối nguy

còn sót lại sau khi đã

thực hiện các biện

pháp trên.

Trong khi các tiếp cận 

theo hướng quản lý, kỹ 

thuật và hành chính truyền 

thống có xu hướng tập 

trung vào các giải pháp tự động hóa, sự tuân 

thủ quy trình, mặc dù giúp làm giảm đáng kể số 

lượng các tai nạn, nhưng tai nạn và sự cố vẫn 

xảy ra ở mức không thể chấp nhận được. Her-

bert William Heinrich, trong tác phẩm được 

xuất bản: “Ngăn ngừa Tai nạn Công nghiệp: 

Một phương pháp tiếp cận khoa học” đã chỉ ra 

rằng “Hành vi không an toàn có liên quan đến 

khoảng 90% các tai nạn  (lý thuyết nhân quả 

của Henrick khi nghiên cứu 75,000 tai nạn 

công nghiệp đã đưa ra tỷ lệ: 88% do hành vi 

không an toàn - 10% do Điều kiện không an 

toàn - 2% Nguyên nhân bất khả kháng) và 

nhận định này sau đó cũng đã được DuPont 

khảo sát và chấp nhận. Hơn nữa, Frank E. 

Bird khi phân tích, thống kê 1,7 triệu báo cáo 

tai nạn của hơn 300 công ty đã cho kết quả 

như mô hình (Bird’s Pyramid)   

Để điều chỉnh hành vi không an toàn của 

người lao động tại nơi làm việc, các tổ chức 

cũng đã có nhiều cách tiếp cận và đạt được 

những thành công nhất định. Một số cách tiếp 

cận hướng đến việc sử dụng hình phạt, họặc 

chú trọng đến việc theo dõi, giám sát, một số 

lại trung vào việc cung cấp quy trình, hướng 

dẫn, chỉ dẫn buộc phải 

tuân thủ; một số khác 

chọn cách hỗ trợ và đào 

tạo, v.v,… Tuy nhiên, 

việc sử dụng các cách 

tiếp cận trên trên một 

cách rời rạc, thiếu nhất 

quán, và không theo một 

phương pháp thống nhất 

sẽ gây khó khăn trong 

việc điều chỉnh một hành 

vi không an toàn cụ thể 

trở thành một hành vi an 

toàn bền vững và hình 

thành thói quen thực 

hành an toàn của người 

lao động. 

An toàn dựa trên Hành vi (BBS - Behavior-

based Safety), một khi được triển khai thực 

hiện đúng, không những giúp tổ chức hạn chế 

được những sai sót do yếu tố con người trong 

việc hoạch định, thực hiện, duy trì và cải tiến 

các tiến trình An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp 

cũng như các tiến trình khác trong toàn bộ Hệ 

thống Quản lý An toàn - Sức khỏe - Môi 

trường - Chất lượng mà còn giúp tổ chức 

cũng cố và phát huy Văn hóa An toàn một 

cách toàn diện. 

An toàn dựa trên Hành vi là gì? 

An toàn dựa trên Hành vi là một phương pháp tiếp cận được phát triển dựa vào nghiên cứu khoa 

học hành vi kết hợp với kiến thức an toàn tại nơi làm việc nhằm tích cực củng cố một môi trường 

làm việc an toàn thông qua điều chỉnh các mẫu hành vi không an toàn. 

Phương pháp này chú trọng vào cách thức người lao động thực hiện các công việc cụ thể và phân 

tích tại sao họ lại thực hiện những công việc này như thế, sau đó áp dụng các chiến lược can thiệp 

để củng cố (hành vi an toàn) hoặc loại bỏ một hành vi (không an toàn).  

Phân tích Hành vi theo mô hình ABC (Activator - Behaviour – Consequences) 

Activators 

(Yếu tố kích hoạt) 

BEHAVIOUR 

(HÀNH VI) 

Consequences 

(Hậu quả) 

Yếu tố hoặc điều kiện có trước 

Hành vi. 

Là nguyên nhân trực tiếp hoặc 

gián tiếp kích hoạt hành vi

Những gì quan 

sát được từ 

người lao động 

(lời nói, việc 

làm)

Yếu tố hoặc phản hồi sau hành vi tác 

động lên cá nhân thực hiện hành vi 

ngay lập tức hay sau một khoảng thời 

gian.

 Hậu quả có thể tăng cường hoặc điều 

chỉnh hành vi này trong tương lai tùy 

thuộc vào đặc điểm của biện pháp phản 

hồi thực hiện (củng cố hay trừng phạt)

Phân tích ABC về Hành vi Không An toàn

 Đồng nghiệp của tôi không đeo; 

Không biết chổ lấy bảo hộ tai; 

Quy định chống ồn không được 

kiểm soát chặt chẽ.

Tôi không đeo 

bảo hộ tai 

Tôi không muốn là người nổi bật so 

với đồng nghiệp; Tôi có thể chịu được 

độ ồn cao; Trước sau thì tôi cũng bị suy 

giảm thính lực.

Phân tích ABC về Hành vi An toàn

Đồng nghiệp ai cũng đeo; Tôi 

biết lấy bảo hộ tai ở đâu; Tôi biết 

Quy định chống ồn được kiểm 

soát chặt chẽ.

Tôi đeo bảo hộ 

tai

Tôi được bảo vệ ở môi trường có độ ồn 

cao; Tôi sẽ có ít rủi ro bị suy giảm 

thính lực; Tôi khỏi lo bị Giám sát bắt 

gặp khi không tuân thủ.

Hành vi được điều chỉnh bởi Hậu quả của nó. 

Điều này đặc biệt có nghĩa là người lao động sẽ có xu hướng lập lại những Hành vi nào dẫn đến 
những Hậu quả tích cực, và không lặp lại Hành vi nếu Hậu quả của nó không tích cực hoặc là 
tiêu cực. Thêm vào đó, họ cũng sẽ có xu hướng không lặp lại Hành vi nếu Hành vi đó không đưa 
đến bất kỳ hậu quả gì. Nói cách khác, người lao động học cách hành xử để được tưởng thưởng, 
và tránh hành xử nếu cách hành xử đó không được tưởng thưởng, thậm chí bị kỷ luật.  

Mặc dù có nhiều cách tiếp cận An toàn dựa trên Hành vi được điều chỉnh cho phù hơp với từng 
môi trường quản lý, nhưng luôn có 3 phần cơ bản sau: 

1. Thiết lập danh sách các Hành vi có rủi ro cao; 2. Thực hiện Quan sát; 3. Phản hồi./.

Phương pháp tiếp cận 



PV DRILLING I 

Standby in Vung Tau 

Vị trí: Anchorage H12 

Zero-LTI: 13 năm 
(10/03/2020) 

PV DRILLING VI 

Khách hàng : Rosneft 

Vị trí: TTN - 3X 

Zero-LTI: 5 năm 
(28/02/2020) 

TAD PV DRILLING V 

Re-Activating for Shell 
Brunei Drilling Cam-
paign 

Zero-LTI: 7 năm 
(03/12/2019) 

LAND RIG  
PV DRILLING 11 

Re-Activating for GBRS 

drilling campaign 

Zero-LTI: 4 năm 

(01/7/2020) 

PV DRILLING III 

Khách hàng: Kris 
Energy 

Vị trí: Block A  

Cambodia 

PV DRILLING II 

Khách hàng: VSP 

Vị trí: 16-1/15 White 

Tiger  Oilfield 

Zero-LTI: 11 năm 
(15/9/2020) 

CHỈ SỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG TÍNH ĐẾN 31/6/2020 

1Nghị định số 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ATVSLĐ về bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; ban hành ngày 28/07/2020; hiệu 

lực ngày 15/09/2020. 

2Nghị định số 99/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt  

vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và 

khí; ban hành ngày 26/08/2020; hiệu lực ngày 11/10/2020. 

3Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 

quản lý, tái sử dung, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; ban 

hành ngày 20/08/2020; hiệu lực ngày 20/08/2020. 

4Chỉ thị số 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng 

cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế 

biến, sử dung và xuất khẩu khoáng sản; ban hành ngày 29/09/2020; hiệu 

lực ngày 29/09/2020.  

5Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duy-

ệt Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn 2020-

2025; ban hành ngày 08/09/2020; hiệu lực ngày 08/09/2020. 

6Thông tư số 06/2020/BLĐTBXH của Bộ Lao động và Thương binh Xã 

hội về việc ban hành Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về 

ATVSLĐ; ban hành ngày 20/08/2020; hiệu lực ngày 05/10/2020. 

7 Thông tư số 17/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định 

bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí; ban hành ngày 17/07/2020; 

hiệu lực ngày 10/09/2020. 

8Thông tư số 25/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về quy định về 

việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dung năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng; ban hành ngày 

29/09/2020; hiệu lực ngày 13/11/2020. 

9 Thông tư số 20/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông 

về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại 

VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh; ban hành ngày 03/09/2020; hiệu 

lực ngày 01/07/2021.   

10  Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BKHCN của Bộ Khoa học và Công

nghệ quy định về đo lường với phương tiện đo nhóm 2; ban hành 

ngày 05/08/2020; hiệu lực ngày 05/08/2020. 

11  Quyết định số 1107/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động và Thương

binh Xã hội về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lĩnh vực 

ATVSLĐ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ LĐTBXH; 

ban hành ngày 05/08/2020; hiệu lực ngày 05/08/2020. 

CẬP NHẬT VBPL  LĨNH VỰC HSEQ 
TOTAL 

INCIDENTS 03 
 LOST-TIME INCIDENT 0 

Oil/Chemical 
Spills 

01 

 PROPERTY DAMAGE 01 

 
RECORDABLE INCIDENT  

00(MTC/RWTC) 

6 

TỔNG SỐ GIỜ  CÔNG 

MÔI TRƯỜNG 

118 (tấn)  
Chất thải rắn 

99 (tấn) 
CTNH 

12 071 (m3) 
Nước thải 

Tiêu thụ điện Tiêu thụ nước 

3 083 128 
Tổng giờ công 

971 368 
Văn phòng 

487 118 
Căn cứ/Xưởng 

AN TOÀN SỨC KHỎE 

3 195 (lượt) 
  Đào tạo HSEQ 

63 969 (thẻ) 
PVD Card Thưởng HSEQ 

  2 289 (tr.đ) 
Tổng tiền thưởng 

1 859 (lượt) 

15 439 (m3)  1 990 948 (kWh) 

1 624 642 
Giờ công biển 

PV DRILLING I: 01 

PV DRILLING III: 01 

PV DRILLING III: 01 

 LOST-TIME INCIDENT 00 

 First-Aid Case 01

Near Miss 00 



PV DRILLING I 

HENDRIX OLEN – Head RA 

Card Winner 

STEVE EMPENI – Roustabout 

Card Winner 

NGO VAN TAO – Mechanic 

Card Winner 
RAINHAN NUSIUS - Cook 

Card Winner 
Herman Aling - Head RA 

Card Winner 

PV DRILLING II 

Nguyen Thanh Son/Luu Xuan Hanh/Thai Phat 

Card Winner 

PHAM MINH HOA - Baker 

Card Winner 

NGUYEN DONG HAI  - Scaffolder 

Card Winner 

RONNY PANAI - Roustabout 

Card Winner 

NGUYEN CHI THANG -  Pumpman 

Card Winner 

THƯỞNG AN TOÀN 
PVD CARD WINNER 

Quý 3 - 2020 

PV DRILLING VI 

LY ANH TUAN - Floorman 

Card Winner 

PHAN QUOC QUAN - AD 

Card Winner 
LUONG TAN HAI - Head Roustabout 

Card Winner 

NGUYEN VAN NAM - Head Painter 

Card Winner 

TRAN VAN TRUNG - Scaffolder 

Card Winner 

LE HUU TIEN - Floorman 

Card Winner 

PV DRILLING III 

TRAN VAN THANG - Roustabout 
 Card Winner 

WELRY JOHN - Radio Operator 

Card Winner 

TRAN VAN THANG – Cook

Card Winner 

MAI VAN TIEN – Derrickman 
Card Winner 

NGUYEN MANH HUNG/TRAN VAN MANH 

Card Winner 

MOHD SARIMAN BIN - Head RA 

Card Winner 

7 


