
HSEQ 
NEWSLETTER 
PV DRILLING’s 

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

Năm 2020, Tổng Công ty PV Drilling phải đối mặt với khó khăn chưa từng có do chịu tác động kép của 

đại dịch Covid-19 và giá dầu duy trì ở mức thấp. Theo đó, một mặt PV Drilling phải đặt lên hàng đầu công 

tác đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất, giàn khoan, văn phòng… mặt khác, 

phải đảm bảo tiến độ các chiến dịch khoan cho khách hàng trong bối cảnh lệnh phong tỏa biên giới giữa 

các quốc gia được triển khai đồng loạt cũng như phải tìm việc làm thay thế khi các hợp đồng khoan và hợp 

đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật giếng khoan đang thực hiện buộc phải dừng/giãn theo yêu cầu của khách 

hàng. Nhận thức rõ những khó khăn và thách thức, đồng thời tận dụng kinh nghiệm từ khủng hoảng giá 

dầu giai đoạn 2015 - 2019, PV Drilling đã triển khai hàng loạt các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả và 

đạt kết quả SXKD tích cực trong năm 2020.  

Bên cạnh việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, lĩnh vực HSEQ tại PV Drilling trong năm vừa 

qua cũng đạt được một số thành tích đáng khích lệ. Cụ thể là trong năm 2020, trong toàn Tổng Công ty PV 

Drilling không ghi nhận bất cứ ca nhiễm SARS-CoV-2 nào, điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh 

các giàn khoan tự nâng hoạt động tại nước ngoài. Về thành tích an toàn, chúng ta tự hào với kết quả Zero-

LTI được duy trì trong toàn Tổng Công ty trong cả năm 2020, đặc biệt, giàn khoan PV DRILLING I cán 

mốc 13 năm Zero-LTI vào ngày 10/3/2020, giàn PV DRILLING II đạt 11 năm Zero-LTI vào ngày 

15/9/2020; giàn PV DRILLING VI đạt 5 năm Zero-LTI vào ngày 28/2/2020. Ngoài ra, Hệ thống quản lý 

HSEQ đã được tổ chức chứng nhận DNV GL đánh giá tái chứng nhận và cấp chứng chỉ tuân thủ các yêu 

cầu của ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 45001:2018. 

Sang năm 2021, PV Drilling tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do đại dịch Covid – 19 

được dự báo còn tiếp tục gây ra những tác động tiêu cực, toàn diện và sâu rộng trong bối cảnh số lượng 

giếng khoan tại Việt Nam ngày càng ít, thị trường dầu khí trên thế giới còn biến động khó lường. Vì vậy, 

chiến lược của Tổng Công ty là một mặt bám sát các chiến dịch khoan trong nước để sẵn sàng tham gia 

cung cấp dịch vụ, mặt khác hướng đến việc tìm kiếm hợp đồng cho các giàn khoan và các dịch vụ giếng 

khoan ở các thị trường  trong và ngoài khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, hoàn tất đầu tư DES đúng tiến 

độ, thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho việc cung cấp giàn PV DRILLING V cho khách hàng Shell Brunei 

và duy trì hoạt động SXKD hiệu quả với chi phí hợp lý, đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách 

hàng, đồng thời vẫn giữ vững các thành tích, mục tiêu về hoạt động an toàn và bảo vệ môi trường.  

Trong thời gian gần đây, trên toàn quốc xảy ra nhiều vụ tai nạn, sự cố nghiêm trọng liên quan đến thang 

máy chở người và chở hàng (thang nâng và thang cuốn). Vì vậy, việc hiểu và vận dụng các biện pháp thực 

hành an toàn khi sử dụng cũng như khi ứng phó với tình huống khẩn cấp khi sử dụng thang máy là hết sức 

cần thiết, góp phần hạn chế những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Nhằm phổ biến rộng rãi hơn về chủ đề 

này, chuyên san lần này xin gửi đến quý bạn đọc bài viết chuyên đề An toàn trong sử dụng thang máy. Hy 

vọng rằng những thông tin hữu ích này sẽ góp phần giúp bạn đọc có những hiểu biết cần thiết trong việc 

đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh khi sử dụng thang máy tại nơi làm việc và trong 

cuộc sống. 

Cuối cùng, thay mặt Ban Lãnh đạo, tôi xin bày tỏ sự cam kết của lãnh đạo Tổng Công ty PV Drilling đối 

với hệ thống quản lý HSEQ, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể các thành viên của gia 

đình PV Drilling đã không ngừng nỗ lực, sát cánh với Tổng Công ty vượt qua khó khăn trong những năm 

vừa qua, dũng cảm đối mặt với những thách thức trong tương lai với một niềm tin vững chắc vào sự phát 

triển của PV Drilling. Nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, tôi xin chúc toàn thể cán bộ nhân viên Tổng Công 

ty PV Drilling và gia đình một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 
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TRONG SỐ NÀY 

PV  DRILLING III 

Một năm đã trôi qua kể từ ngày 
xảy ra sự cố đáng tiếc lấy đi thành 
tích 10 năm liên tục vận hành an 
toàn, vào đúng 00h00 ngày 06 
tháng 12 năm 2020 giàn khoan PV 
DRILLING III đã có được thành 
tích 01 năm vận hành an toàn – 
Zero LTI tại mỏ Apsara của Kris 
Energy trên đất nước bạn Campu-
chia. Kết quả này thật khiêm tốn 
nếu so với thành tích đã từng thiết 
lập trước đây – “10 năm vận hành 
an toàn”, nhưng nó có ý nghĩa rất 
quan trọng và là sự chờ đợi của cả 
một tập thể người lao động trên 
giàn khoan PV DRILLING III, 
nhằm tái khẳng định  rằng sự cố 
năm đó chỉ là một tai nạn có thể 
tránh được nếu mọi người tuân thủ 
đúng các quy tắc an toàn trong 
công việc cũng như không được 
chủ quan, tự mãn với những thành 
tích đang có. Điều đó cho thấy 
rằng để đạt được mục tiêu đề ra đã 
khó nhưng duy trì được thành tích 
đang có lại khó khăn gấp bội. Từ 

thời điểm ngày 06/12/2020, giàn 
PV DRILLING III sẽ tiếp tục 
hành trình mới nhằm tạo ra 
những thành tích xuất sắc trong 
công tác an toàn mà giàn đã từng 
đạt được suốt thời gian qua. 

Nhắc đến thành tích an toàn, 
không thể không nhắc đến giàn 
khoan PV DRILLING V, giàn 
khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm 
– TAD đầu tiên của PV Drilling
cũng là giàn khoan thuộc thế hệ
hiện đại nhất thế giới lúc bấy giờ,
vào lúc 00h00 ngày 3 tháng 12
năm 2020 đã cán mốc 8 năm liên
tục không để xảy ra sự cố mất
ngày công lao động – Zero LTI
được Hiệp hội các nhà thầu kho-
an quốc tế IADC công nhận,
Giàn khoan PV DRILLING V
đang trong giai đoạn bận rộn
nhất của mình – tái khởi động
(Reactivation) kể từ khi đi vào
chế độ ngủ đông (Cold Stacked)
từ cuối năm 2016, chuẩn bị chiến

CHÚC MỪNG GIÀN PV DRILLING III ĐẠT THÀNH TÍCH 
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chuẩn ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 và 

đánh giá chuyển đổi HTQL ATSKNN từ tiêu 

chuẩn OHSAS 18001:2007 sang tiêu chuẩn 

ISO 45001:2018 tại khối văn phòng Tổng công 

ty, 07 đơn vị thành viên và 02 công ty cổ phần, 

liên doanh. Kết quả đánh giá cho thấy, hệ 

thống quản lý HSEQ của PV Drilling cơ bản 

đáp ứng được yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn ISO 

45001:2018. Theo đó, chứng chỉ HTQL theo 

tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001 đã 

được DNV GL tái cấp cho Tổng Công ty và 

các đơn vị thành viên vào ngày 08/01/2021. 

Chứng chỉ hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe 

nghề nghiệp sẽ được DNV GL cấp lại trong 

quý 1 năm 2021 trước khi chứng chỉ cũ hết 

hạn.  

Ngoài đợt đánh giá định kỳ của DNV GL, 

trong quý 4/2020, các đơn vị thành viên của 

PV Drilling 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, vào ngày 

23/12/2020, khách hàng ENI đã tiến hành đánh 

giá dịch vụ cung cấp thiết bị Mud Cooler tại Xí 

nghiệp PVD Invest, kết thúc buổi làm việc, 

dịch khoan cho khách hàng Shell Brunei dự 
kiến vào quý 3 năm 2021. Để có được thành 
tích đáng tự hào này đặc biệt trong giai đoạn 
khó khăn bị cắt giảm chi phí do Giàn dừng 
hoạt động, đòi hỏi phải có sự cố gắng, nỗ lực 
của cả một tập thể đoàn kết từ Ban lãnh đạo 
Công ty PVD Deepwater đến các bộ phận, tổ, 
đội trên giàn khoan, sự cam kết, hỗ trợ mạnh 
mẽ từ Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.   

  HOẠT ĐỘNG HSEQ 

TRÊN GIÀN KHOAN 

Trong quý 04/2020, giàn khoan PV DRILL-
ING I đang standby tại Vũng Tàu (Anchorage 
H12) sau khi kết thúc chiến dịch khoan cho 
khách hàng Hibiscus vào cuối tháng 09 năm 
2020, giàn khoan PV DRILLING II tiếp tục 
khoan cho khách hàng Vietsovpetro, giàn 
khoan PV DRILLING III tiếp tục khoan cho 
khách hàng Kris Engergy tại Campuchia, 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 kho-
an 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 và có 
kế hoạch tái khởi động lại vào tháng 6 năm 
2021. 

Định kỳ, chiến dịch an toàn quý 4 với chủ đề: 

“Job Preparation – “Chuẩn bị trước khi tiến 

hành công việc” 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 Certificate) và bảng đánh giá rủi 

ro công việc (JSA). Song song với chủ đề 

“Job Preparation”, trong quý 4, Xí nghiệp 

Điều hành Khoan cũng đã tổ chức Chiến dịch 

sức khỏe “Diabetes – Bệnh tiểu đường” 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 chính gây ra bệnh 

tiểu đường và một số bệnh khác.  

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, vào ngày 15/12/2020 Xí nghiệp 

ĐIỀU HÀNH KHOAN đã thuê một chuyên 

cơ riêng để đưa người lao động làm việc trên 

giàn khoan PV DRILLING III tại Campuchia 

đổi ca về nước, Xí nghiệp cũng thuê địa điểm 

cách ly 14 ngày theo quy định của nhà nước 

đối với các nhân sự trở về từ Campuchia. 

Ngoài ra, Xí nghiệp vẫn tiếp tục duy trì công 

tác kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế để 

kiểm soát tốt tình hình sức khỏe của người 

lao động trước khi lên giàn khoan. Tại các 

khu vực làm việc trên bờ như Căn cứ Vũng 

Tàu, Văn phòng Hồ Chí Minh, Xí nghiệp tiến 

hành dán áp phích cảnh báo về mối nguy tiềm 

ẩn của dịch COVID-19 cũng như gửi email 

nhắc nhở mọi người tuân thủ đúng quy trình 

đảm bảo an toàn như luôn đeo khẩu trang, 

tránh tụ tập nơi đông người, rửa tay đúng 

cách, duy trì khoảng cách…  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HSEQ 

Từ ngày 28/9 đến ngày 21/10/2020, DNV GL 

đã tiến hành đánh tái chứng nhận hệ thống 

quản lý Môi trường – Chất lượng theo tiêu 
DNV GL đánh giá tại Công ty PVD Well Services 

Chiến dịch an toàn quý 4“Job Preparation” 

Chiến dịch sức khỏe quý 4 “Diabetes” 

DNV GL đánh giá định kỳ và tái chứng nhận hệ thống quản lý HSEQ tại Văn phòng Tổng Công ty 
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ENI đã đánh giá cao công tác bảo trì/bảo 

quản và quản lý thiết bị, đáp ứng được 

các yêu cầu của nhà sản xuất và 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, vào ngày 14/12/2020 Công ty 

PVD Logging đã tiến hành họp nội bộ 

để đánh giá lựa chọn nhà cung cấp, nhà 

thầu phụ cho năm 2021, sau khi xem xét, 

đánh giá Công ty quyết định loại 02 nhà 

cung cấp không đạt ra khỏi danh sách.  

Ngày 29/11/2020, PVD Invest thực hiện 

đánh giá Kelly Space Việt Nam, nhà 

cung cấp dịch vụ cho thuê cơ sở làm 

việc và lưu trú cho CBCNV khi đi công 

tác hay đổi ca trên các công trình biển. 

Kết quả đánh giá cho thấy, Công ty 

Kelly Space đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 

của PVD Invest, đề nghị tiếp tục sử dụng 

dịch vụ của nhà cung cấp này. 

Ngày 17/11/2020, Công ty PVD Well 

Services đã tiến hành đánh giá nhà cung 

cấp PTSC SB cho dịch vụ thuê kho bãi, 

nhà xường, vận chuyển, xử lý chất thải 

và ngày 16/12/2020 Công ty cũng tiến 

hành đánh giá nhà cung cấp PVD Off-

shore cho dịch vụ kiểm định, sửa chữa 

và chế tạo thiết bị khoan dầu khí. Kết 

quả của 02 đợt đánh giá cho thấy cả 02 

đơn vị đều duy trì tốt hệ thống quản lý 

HSEQ của mình cũng như tuân thủ đúng 

các yêu cầu pháp luật liên quan. Công ty 

PVD Well Services sẽ tiếp tục sử dụng 

dịch vụ cung cấp từ 02 nhà cung cấp 

này.  

Để đảm bảo tính hiệu lực của hệ thống 

quản lý HSEQ, các đơn vị thành viên đã 

tiến hành triển khai các cuộc họp cuối 

năm nhằm tổng kết, đánh giá công tác 

HSEQ của đơn vị mình cũng như đưa ra 

các giải pháp cụ thể đối với những vấn 

đề còn tồn đọng. Theo đó, vào ngày 

28/12/2020 tại Vũng Tàu, Xí nghiệp 

PVD Invest đã tổ chức họp an toàn quý 

4 với sự tham gia của tất cả các trưởng 

bộ phận có liên quan như trưởng phòng 

kỹ thuật, trưởng căn cứ, trưởng bộ phận 

an toàn… Bên cạnh các nội dung về an 

toàn như thường lệ, cuộc họp đã đề cập 

tới các biện pháp phòng hộ cá nhân 

trong thời điểm hiện tại khi mà dịch 

COVID-19 chưa được kiểm soát hoàn 

toàn, cũng như nhấn mạnh ý thức cá 

nhân của CBCNV trong việc tuân thủ 

nghiêm ngặt khi làm việc dưới thời tiết 

mưa, bão. Công ty PVD Well Services 

đã tổ chức họp an toàn định kỳ hàng 

tháng vào ngày 30/12/2020 với mục 

địch tổng kết tình hình thực hiện công 

tác HSEQ cả năm 2020 cũng như chia 

sẻ các cảnh báo an toàn và ghi nhận 

những đóng góp kinh nghiệm quý báu 

trong quá trình thực hiện công việc tại 

Xưởng cũng như trên giàn khoan.  

PVD LOGGING 

CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN DẪN 

ĐẾN THÀNH CÔNG 

Công ty PVD Logging là đơn vị chuyên 

cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cao trong 

hoạt động khoan dầu khí. Trong năm 

2020 đội ngũ CBNV đã vượt qua muôn 

vàn khó khăn, đối mặt với điều kiện thi 

công khắc nghiệt, dịch bệnh bùng phát 

để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của 

Công ty đề ra. Công ty đã thực hiện 

thành công các dịch vụ Đo Địa vật lý, 

Thử vỉa, Karota khí, Chuyên gia địa chất 

cho các khách hàng như Biển Đông 

POC, Hoàng Long Hoàn Vũ, Cửu Long 

JOC, Idemitsu, Rosneft.v.v. Trong quá 

trình sản xuất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ 

thuật đã được áp dụng nhằm tối ưu hóa 

quá trình sản xuất giúp tiết kiệm cho 

khách hàng và bảo đảm an toàn trong 

thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức 

tạp.  

Đặc biệt trong tháng 12 vừa qua, CBNV 

phòng Thử vỉa của công ty PVD Log-

ging và JV PVD-Expro đã nhận được 

thư khen ngợi của khách hàng Idemitsu 

ghi nhận sự thành công trong việc cung 

cấp dịch vụ Thử vỉa tại dự án Sao Vàng 

trong chiến dịch khoan 2019-2020. 

Thành tích đáng tự hào này là kết tinh 

cho những nỗ lực của toàn thể Ban lãnh 

đạo và CBNV của công ty PVD Logging 

trong năm 2020. Ban Lãnh đạo đã kịp 

thời chỉ đạo, đôn đốc nhắc nhở, theo sát 

tiến độ, chất lượng công việc và chú 

trọng công tác an toàn trong hoạt động 

của các phòng Kỹ thuật sản xuất. Các 

chính sách và cam kết của Ban lãnh đạo 

Công ty là kim chỉ nam cho toàn thể 

CBNV làm việc với tinh thần nhiệt 

huyết và kỷ luật cao. Các phòng Kỹ 

thuật sản xuất đã làm việc mẫn cán, tuân 

thủ các yêu cầu nghiêm ngặt của khách 

hàng và giàn khoan nên công việc đạt 

được chất lượng cao nhất và an toàn 

tuyệt đối. 

Ban lãnh đạo và CBNV Công ty PVD 

Logging cam kết sẽ duy trì và phát huy 

thành tích này trong giai đoạn sắp tới 

nhằm để giữ được niềm tin nơi khách 

hàng và đảm bảo được an toàn cho 

người lao động, không gây ô nhiễm môi 

trường, đạt được sự thỏa mãn yêu cầu 

khách hàng và các bên quan tâm. 

 CÔNG TÁC ATSKMT & VỆ SINH 

LAO ĐỘNG 

Vào ngày 09/12/2020, 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 

Khách hàng ENI đánh giá Xí nghiệp PVD Invest Hướng dẫn viết thẻ quan sát an toàn trực 

tuyến tại Công ty PVD Well Services 
Dọn dẹp, phát quang khu vực tại PVD Invest 

Ban ATCL kiểm tra công tác an toàn tại 

các đơn vị thành viên 

Thư khen ngợi của khách hàng Idemitsu cho PVD Logging đối với dịch vụ 

thử vỉa tại mỏ Sao Vàng 
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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; 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 Hughes tại lầu 10. Công 

tác chuẩn bị kịch bản, phân công trách nhiệm 

đến từng thành viên đội PCCC cơ sở được thực 

hiện nghiêm túc. Trong quá trình diễn tập, các 

thành viên đội PCCC cơ sở đã nhanh chóng 

triển khai đội hình tại các vị trí trực được phân 

công. Cán bộ công nhân viên khối Văn phòng 

Tổng Công ty và các đơn vị trực 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 Tòa 

nhà 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. 

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: vệ sinh an toàn 

công nghiệp, hành vi an toàn và an toàn máy 

móc thiết bị. 

Nhằm phòng chống dịch bệnh phát sinh cũng 

như tạo cảnh quan môi trường làm việc luôn 

Xanh – Sạch – Đẹp, trong quý 4/2020 vào các 

ngày thứ 6 hàng tuần Xí nghiệp PVD Invest 

đã cho tiến hành phát quang, dọn dẹp khu vực 

xung quanh văn phòng làm việc, sắp xếp gọn 

gàng trang thiết bị, máy móc nhằm tránh nguy 

cơ cháy nổ có thể xảy ra.  

CUỘC THI VIẾT THẺ AN TOÀN 

PVD OBSERVATION CARD 

Nhân dịp kỷ niệm 19 năm ngày thành lập 

Tổng Công ty PV Drilling (26/11/2001-

26/11/2020), Công đoàn Tổng Công ty đã 

phối hợp với Ban An toàn Chất lượng phát 

động Cuộc thi viết thẻ quan sát an toàn - PVD 

Observation Card dành cho tất cả cán bộ đoàn 

viên và người lao động PV Drilling. Cuộc thi 

đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của 

người lao động trong toàn Tổng Công ty. Kết 

thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 01 giải 

nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 05 giải khuyến 

khích, cụ thể như sau: giải nhất thuộc về anh 

Nguyễn Quốc Huy đến từ PVD Logging, giải 

nhì thuộc về anh Trần Duy Lâm đến từ Vie-

tubes và chị Vũ Thị Ngân đến từ PVD Well 

Services, giải ba thuộc về anh Trần Quyết đến 

từ Vietubes, chị Nguyễn Thị Huyền đến từ 

PVD Well Services và anh Nguyễn Mạnh Hà 

đến từ PVD Tech, 05 giải khuyến khích thuộc 

về các cá nhân đến từ các đơn vị PVD Tech, 

PVD Well Services, PVD Logging, PVD Off-

shore.  

 ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP 

Để nâng cao ý thức cũng như trang bị kiến 

thức phòng chống dịch viêm đường hô hấp 

cấp do Virus Corona gây ra (COVID-19), 

trong quý 4/2020 các giàn khoan biển của PV 

Drilling đã tiến hành diễn tập ứng phó tình 

huống khẩn cấp khi có người bị nhiễm 

COVID-19. Kịch bản diễn tập tuy khác nhau 

nhưng đều tập trung vào cách xử lý tình 

huống khi có dịch bệnh phát sinh trên giàn. 

Ngoài ra, trong quý 4, Xí nghiệp Điều hành 

khoan cũng đã ban hành quy trình UPTHKC 

dịch COVID-19 cho giàn khoan đất liền PV 

DRILLING 11 tại Algeria. 

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 

27/11/2020 vừa qua, phối hợp cùng với Ban 

Quản lý Tòa nhà Sailing Tower, các đơn vị 

trực thuộc Tổng Công ty PV Drilling có văn 

phòng tại đây đã thực hiện diễn tập phòng 

Anh Nguyễn Quốc Huy/PVD Logging đoạt giải nhất 
Cuộc thi viết thẻ PVD Card 

Diễn tập ứng phó COVID-19 trên giàn khoan biển 

Diễn tập PCCC tại Công ty Vietubes 

Đào tạo công tác PCCC tại Công ty Vietubes 
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Trong quý 4/2020, việc triển khai diễn tập 

PCCC cũng được triển khai tại các đơn vị 

thành viên khác, cụ thể vào ngày 19/12/2020, 

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. Trước đó, vào ngày 

15/12/2020 Công ty PVD Well Services tham 

gia đợt diễn tập về sơ tán khi có báo động cháy 

do Tòa nhà Vincom tổ chức với sự tham dự 

của 16 CBCNV, và vào ngày 14/12/2020 Công 

ty Vietubes phối hợp với Phòng Cảnh sát 

PCCC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức đào tạo 

và diễn tập PCCC & CNCH với sự tham gia 

đầy đủ của các thành viên đội PCCC và người 

lao động có mặt tại Công ty.  

HOẠT ĐỘNG HỘI THẢO & ĐÀO TẠO 

Ngày 10/12/2020, Ban ATCL đã tổ chức Hội 

thảo nội bộ HSEQ lần thứ II năm 2020 tại Tp. 

Vũng Tàu với sự tham gia của gần 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, Ban ATCL đã phân tích kết quả 

đánh giá nội bộ hệ thống quản lý HSEQ của 

PV Drilling năm 2020 và xu hướng findings 

qua các năm 2018, 2019, cũng như báo cáo kết 

quả kiểm tra công tác an toàn-Walkabout được 

tổ chức vào ngày 09/12/2020. Tại Hội thảo, đại 

diện từ PVD Drilling Division và PVD Tech 

đã chia sẻ bài học kinh nghiệm từ những sự cố 

xảy ra tại đơn vị mình như sự cố MTO trên 

giàn khoan PV DRILLING II và sự cố cháy nổ 

do sạc dự phòng tại Căn cứ Đông Xuyên của 

PVD Tech, cả 02 sự cố trên đều có thể ngăn 

ngừa được nếu mọi người tuân thủ đúng các 

quy định/quy trình làm việc an toàn. Các đại 

biểu tham dự đã tích cực thảo luận và đóng 

góp ý kiến vào 02 sự cố nói trên, qua đó Hội 

thảo đã mang lại thông tin hữu ích, góp phần 

quan trọng trong công tác cải tiến hệ thống 

quản lý HSE của Tổng Công ty 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, 

tại buổi hội thảo. Trước đó, vào các ngày 02-

03/12/2020 và ngày 15-16/12/2020, Ban ATCL 

cũng đã tiến hành đạo tạo và cấp chứng chỉ nội 

bộ khóa “Internal Auditor” tích hợp theo 03 

tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và 

ISO 45001:2018 cho 19 học viên của Công ty 

Vietubes. 

Cũng trong quý 4, Công ty PVD Tech đã phối 

hợp với Công ty đào tạo - PVD Training tổ 

chức được 01 lượt người tham gia khóa IMDG, 

02 lượt người tham gia khóa HSE Officer và  

02 lượt người tham gia khóa Internal Auditor. 

Công ty PVD Well Services đã phối hợp với 

đơn vị bên ngoài tổ chức cho 07 lượt người 

tham gia khóa huấn luyện PCCC & CNCH,  

ngoài ra Công ty cũng tự tổ chức đào tạo nội 

bộ cho 44 lượt người tham gia khóa tập huấn 

viết thẻ quan sát an toàn trực tuyến– PVD Ob-

sercation Card, 44 lượt người tham giá khóa 

làm viêc trong không gian hạn chế “Confined 

space entry” và 41 lượt người tham gia khóa 

An toàn sử dụng pin sạc dự phòng. Bên cạnh 

đó, Công ty PVD Logging tiến hành đào tạo 

nội bộ khóa Nhận thức chung về hệ thống quản 

lý HSEQ cho 30 lượt người.  

Ban ATCL đào tạo Internal Auditor cho Công ty Vietubes 

PVD Logging đào tạo nội bộ nhận thức chung về hệ 
thống quản lý HSEQ 

Ban ATCL đào tạo nhận thức ISO 45001 tại Văn phòng 
Tổng Công ty 
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PCCC…Tổng Công ty và các đơn vị thành 

viên cũng chủ động tổ chức các khóa đào tạo 

chuyên ngành khác nhằm nâng cao kiến thức 

chuyên môn cho người lao động. Vào ngày 

08/01/2021, Ban An toàn chất lượng đã tiến 

hành tổ chức khóa đào tạo Nhận thức về tiêu 

chuẩn ISO 45001:2018 cho 14 CBCNV 

không chuyên trách HSEQ của khối Văn 

phòng Tổng công ty PV Drilling. Thông qua 

khóa đào tạo, chuyên gia đã cung cấp các kiến 

thức về cấu trúc và các yêu cầu cơ bản 

của  HTQL ATSKNN theo tiêu chuẩn ISO 

45001:2018, các thuật ngữ và định nghĩa của 

các tiêu chuẩn ISO (ISO 9001, ISO 14001 và 

ISO 45001) thường được sử dụng trong 

HTQL HSEQ của PV Drilling. Tại buổi đào 

tạo, các học viên cũng đã được hướng dẫn 

cách viết thẻ báo cáo quan sát PVD, đây là 

một thủ tục để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn 

ISO 45001:2018 về tham gia tham vấn của 

người lao động “Người lao động ở mỗi cấp 

của tổ chức phải chịu trách nhiệm về các khía 

cạnh của hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe 

nghề nghiệp mà họ kiểm soát”. Ngoài ra, nội 

dung liên quan đến việc thiết lập mục tiêu về 

HSEQ đã được chuyên gia hướng dẫn cặn kẽ 

Hội thảo HSEQ lần 2 năm 2020 



6 

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, thang máy (thang nâng) và thang cuốn là thiết bị vô cùng 

tiện lợi hầu như không thể thiếu, đáp ứng được nhu cầu di chuyển nhanh chóng, tiết kiệm sức lực 

và thời gian của con người. Chúng ta không thể phủ nhận công dụng và mức độ phổ biến của các 

thiết bị này trong các tòa nhà cao tầng, chung cư, trung tâm thương mại hay thậm chí là thang 

máy gia đình cá nhân. 

Mặc dù thang máy và thang cuốn là các thiết bị thuộc “Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, 

chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động” (mục 22, 23 trong danh sách) ban 

hành theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH  có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 và vì 

thế việc kiểm định các thiết bị này phải được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật 

nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Tuy nhiên, trong năm 2020, số lượng và mức độ 

nghiêm trọng của các vụ tai nạn xảy ra liên quan đến thang máy trở nên đáng báo động. (Theo 

thống kê chưa đầy đủ trên cả nước, trong năm 2020 đã xảy ra 08 vụ tai nạn, sự cố nghiêm trọng, 

trong đó 06 vụ làm chết người). Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Bộ LĐTBXH ban hành Công văn 

4906/LĐTBXH-ATLĐ gửi UBND các tỉnh,  thành phố trực thuộc Trung ương và các Tổ chức 

kiểm định an toàn kỹ thuật về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác tuân thủ pháp 

luật về an toàn, vệ sinh lao động trong lắp đặt, bảo trì, vận hành, sử dụng đối với thang máy. 

Đối với người sử dụng, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, bên cạnh việc sử dụng thang máy nơi 

công cộng một cách văn minh, lịch sự, người sử dụng thang máy cần trang bị cho mình những 

kiến thức, kỹ năng thực hành và ứng phó với các tình huống bất thường một cách an toàn nhằm 

phần nào giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của sự cố.     

  Nên tạo thói quen quan sát trước khi đi vào/ra 

và trong khi sử dụng thang máy, nhằm đảm bảo: 

 Có buồng thang khi cửa mở. Một số

trường hợp cửa tầng mở nhưng không có buồng thang. Thường do lỗi kỹ thuật hoặc do nhân 

viên đang bảo trì không tuân thủ đúng quy trình an toàn. Tai nạn tại Đại Học Hàng Hải (năm 

2015) khiến một nam sinh rơi xuống hố thang và tử vong do bước vào thang máy khi cửa 

tầng mở nhưng buồng thang vẫn còn ở tầng trên. Không dưạ vào cửa khi đợi thang máy, để 

tránh trường hợp ngã khi cửa thang máy mở. 

 Sàn buồng thang và sàn tầng bằng nhau. Sau một thời gian sử dụng, và nếu bảo

trì kém, sàn buồng thang và sàn tầng có thể bị lệch. Việc quan sát nhằm tránh các trường hợp

vấp ngã khi bước ra/vào thang máy . Đặt biệt đối với người cao tuổi.

 Trong thang không có người khả nghi, không đáng tin

cậy. Đặc biệt đối với trẻ em. Nên dặn trẻ nếu trong thang chỉ có một hoặc

hai người lạ, khả nghi, không đáng tin cậy thì không nên vào. Cha mẹ

không nên để trẻ em đi thang máy một mình.

 Thang không quá đông. Trong trường hợp thang đã chật kín người, bạn nên đợi thang

khác. Việc cố len vào thang trong trường hợp này sẽ khiến bạn đứng sát cửa thang và khi cửa

thang đóng có thể quần áo, túi xách bị mắc kẹt. Luôn giữ khoảng cách an toàn với cửa thang

máy.

 Cửa thang đang mở rộng.  Không nên vội vàng, cố len vào khi cửa thang đang đóng.

Tuyệt đối không được đưa tay, chân để ngăn cửa đóng lại. Cảm biến cửa thang máy

(photocell) có thể bị hỏng, mất điện, hoặc bị mờ và không phát hiện được vật cản nên sẽ tiếp

tực đóng cửa khiến bạn bị kẹt.

 Không có sự bất thường. Nếu quan sát thấy có bất kỳ điều gì bất thường, (thang máy

mở cửa quá nhanh, quá chậm, có tiếng động lại khi di chuyển, rung lắc, di chuyển quá nhanh,

quá chậm,…) bạn không nên sử dụng thang máy đó và nên báo ngay với người có trách nhiệm

để kiểm tra, theo dõi đảm bảo thang máy luôn an toàn cho mọi người.

 Mặc dù thang máy được xem là hình thức vận 

chuyển có hệ số an toàn cao so với các hình thức vận 

chuyển khác, tuy nhiên vẫn có thể xảy ra những sự 

cố trong khi sử dụng như mất điện, thang trôi, kẹt 

cửa, và hiếm hơn là đứt cáp làm rơi thang. Trong những tình huống đó, những lưu ý và thực 

hành sau có thể hữu ích cho bạn. 

BÌNH TĨNH là điều tiên quyết bạn phải thực hiện. Việc giữ 

BÌNH TĨNH giúp trấn an những người xung quanh không bị 

hoảng loạn theo tâm lý đám đông và kiểm soát được tình hình để 

đưa ra các giải pháp phù hợp.  Luôn nhớ, một nhóm đông hoảng 

loạn, mất kiểm soát lúc này sẽ rất nguy hiểm. 

Trường hợp bị kẹt trong thang máy 

 Tìm cách liên lạc ra bên ngoài qua nút báo động, hệ thống liên lạc nội bộ (intercome) trong

thang, gọi điện thoại số hotline trong thang hoặc báo người thân. Có thể dùng chìa khóa, gót

giày gõ vào cửa tạo tiếng động, không nên đạp vào cửa hoặc vách

thang để báo động vì sẽ làm thang rung lắc, gây thêm hoảng loạn,

hoặc bị trôi thang.

 Tuyệt đối không cạy cửa, hoặc phá cửa thang, vì có thể làm cửa bị

hỏng, khiến công tác cứu hộ sẽ gặp khó khăn hơn.

 Tuyệt đối không dùng quẹt gas để chiếu sáng buồng thang. Vì ngọn

lửa trần có thể gây hỏa hoạn hoặc hút hết oxy.

 Không nên leo ra ngoài bằng cửa thoát hiểm trên nóc cabin bởi trên

đó có nhiều thiết bị điện, dầu mỡ trơn trượt vô cùng nguy hiểm.

 Khi cứu hộ đến, đừng nôn nóng mà hãy đợi đội cứu hộ hoàn thành xong công việc của mình

rồi mới từ từ ra ngoài, tránh trường hợp vội vã nhảy ra khỏi cabin rất nguy hiểm, đặc biệt khi

thang đang dừng ở giữa tầng.

An toàn 



Do sự tiện lợi, thang cuốn ngày càng phổ 

biến trên toàn thế giới, Tuy nhiên, theo 
thống kê từ thư viện y khoa quốc gia Mỹ, 
thì quốc gia này mỗi năm có hơn 10 ngàn 

ca chấn thương liên quan đến thang cuốn. Tại Việt Nam, dù chưa có dữ liệu 
thống kê về các vụ tai nạn liên quan đến thang cuốn, nhưng qua phương tiện 
thông tin đại chúng, chúng ta cũng đã biết đến nhiều vụ tai nạn đặc biệt là 
các vụ tai nạn liên quan đến trẻ nhỏ như bị kẹt tay, kẹt chân vào các khe 
thang khi đi thang cuốn gây ra thương tích nghiêm trọng. Đối với người lớn, sự chủ quan và mất 
tập trung trong khi sử dụng thang cuốn cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn đáng tiếc. 
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Để ý chỗ đặt chân. 

 Luôn đặt chân vào giữa bậc thang thay vì đặt chân ở các

mép thang. Tránh những chổ cảnh báo điểm kẹt được sơn

màu vàng.

 Khi bước vào hoặc bước ra khỏi thang cần bước cao chân

qua khe tiếp giáp giữa bậc thang và các tấm lược định trên

chiếu nghỉ. Tuyệt đối không kéo lê chân qua vị trí này

tránh bị vấp, kẹt gót giày.

 Quan sát mặt bậc thang và mặt sàn để đảm bảo không có

mối nguy về trơn, trượt.

Trang phục phù hợp. 

Một số tai nạn gây chấn thương nghiêm trọng liên quan đến việc 

dây giày, dép lê, váy, áo,... bị mắc kẹt vào các khe thang. Đặc biệt 

là với trẻ nhỏ, các bậc cha mẹ nên nhắc nhở hoặc giúp con mình: 

 Buộc gọn dây giày, trước khi đi lên thang.

 Cẩn trọng khi đi dép lê, xỏ ngón, hở mũi vì những loại

dép này có thể hợp thời trang, nhưng lại là một mối nguy
có rủi ro bị vấp, mắc kẹt vào khe hở trên thang rất cao.

 Không ngồi trên bậc thang vì tà áo, quần có thể bị mắc

kẹt.

 Trong một số trường hợp, khi cúi xuống lượm đồ vật rớt

trên bậc thang, cần lưu ý dây đeo tay, vòng đeo cổ, khăn

quàng cổ, cà vạt, hoặc thậm chí găng tay có thể vướng
vào khe thang.

Luôn dùng tay vịn. Bằng việc giữ cầu thang, chúng ta luôn 

duy trì nguyên tắc “ba điểm tiếp xúc” chắc chắn khi đi trên thang. 

Một khi thang dừng đột ngột, bạn cũng sẽ không bị ngã. Luôn 
nhớ: té xuống cầu thang được ví như bị té xuống bờ vực có các 

mỏm đá nhọn vì thế luôn dẫn đến các chấn thương nghiêm trọng. 

Lưu ý 

Bên dưới các tấm lược gắn trên mép chiếu nghỉ ở 2 đầu 

thang có các công tắc giúp ngắt điện làm ngừng thang khi có 

vật lọt vào. Tuy nhiên, đôi khi do không được bảo dưỡng nên 

các công tắc này không hoạt động. Một số răng lược bị gãy 

do các đồng xu, viên sỏi nhỏ, ốc vít, … kẹt vào tạo ra khe hở 

lớn hơn. Đây là mối nguy gây kẹt lớn đối với trẻ nhỏ. 

Không mang xe nôi, xe đẩy lên thang. 

Xe nôi, xe tập đi, xe đẩy và những vật tương tự có thể tạo thành 

rảo chắn trên thang khi chúng bị kẹt. Lúc này, hành khách trên 

thang sẽ không thể bước qua trong khi thang tiếp tục đẩy dòng 

người về phía trước và vì thế có thể gây ra nhiều thương tật cho 

người khác. 

 

1. Hô to, kêu cứu.
Nếu chẳng may bạn, con bạn hoặc thấy ai đó bị mắc kẹt vào thang cuốn, cần hô to để có sự hỗ trợ
của người khác. Ai đó có kỹ năng sẽ nhanh chóng nhấn nút
dừng khẩn cấp kịp thời cho bạn.

2. Nút dừng khẩn cấp.
Trên các thang cuốn đều có nút đỏ có tác dụng dừng hoạt
động của thang khi có việc khẩn cấp. Khi đi thang cuốn,
bạn cần chú ý quan sát nút đỏ này để có thể linh hoạt xử lí
khi trường hợp xấu xảy ra.

3. Cởi bỏ trang phục bị kẹt
Nhanh chóng cởi bỏ trang phục bị kẹt vào thang để thoát ra
thay vì cố gỡ hoặc kéo chúng khỏi điểm kẹt.

Quan sát 
Luôn tạo thói quen quan sát khi đi thang. Việc dừng lại quan sát nhanh 
trước và trong khi đi thang giúp bạn nhận thức được những mối nguy của 
việc đi trên thang để có thể kiểm soát chúng. Tuyệt đối không nên dùng 
điện thoại trong lúc đi trên thang. 

Hỗ trợ trẻ em, người già đi thang. Trẻ em và người già 

là đối tượng có rủi ro bị tai nạn cao khi đi thang cuốn. Luôn giữ 

trẻ nhỏ bên mình. Không để người già chống gậy trên thang. Bạn 
phải luôn vịn tay thang khi hỗ trợ người già và trẻ nhỏ. 



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: 8 năm 
(03/12/2020) 

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: APSARA Campu-
chia 

Zero-LTI: 1 năm 
(06/12/2020) 

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 31/12/2020 

1Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; ban hành ngày 

24/11/2020; hiệu lực ngày 20/02/2021. 

2Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và 

quan hệ lao động; ban hành ngày 14/12/2020; hiệu lực ngày 01/02/2021. 

3Thông tư số 150/2020/TT-BCA của Bộ Công An quy định về trang bị 

phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC cở sở; ban hành 

ngày 31/12/2020; hiệu lực ngày 20/2/2021. 

4Thông tư số 149/2020/TT-BCA của Bộ Công An quy định chi tiết thi hành 

luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung và Nghị định 136/2020/NĐ-CP; ban 

hành ngày 31/12/2020; hiệu lực ngày 20/02/2021. 

5Thông tư số 39/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương  về việc ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện; ban hành ngày 30/11/2020; hiệu 

lực ngày 01/06/2021. 

6Thông tư số 37/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về quy định danh mục 

hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận 

chuyển hàng hóa nguy hiểm bang phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, 

đường sắt và đường thủy nội địa; ban hành ngày 30/11/2020; hiệu lực ngày 

14/01/2021. 

7 Thông tư số 42/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định việc 

khai báo, quản lý và sử dung cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công thương; 

ban hành ngày 30/11/2020; hiệu lực ngày 01/04/2021. 

8Thông tư số 48/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dung, bảo 

quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm; ban hành ngày 21/12/2020; hiệu lực 

ngày 01/01/2022. 

9 Thông tư số 31/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi bổ 

sung một số điều của Thông tư 13/2018/TT_BCT về quản lý, sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dung để sản xuất vật liệu nổ công 

nghiệp; ban hành ngày 30/11/2020; hiệu lực ngày 15/01/2021.   

10  Thông tư số 19/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về

việc ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng 

biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó 

sự cố tràn dầu trên biển; ban hành ngày 30/12/2020; hiệu lực ngày 15/02/2021. 

11  Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương Binh &

Xã hội hướng dẫn về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, 

đánh giá tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ nghiêm 

trọng; ban hành ngày 27/11/2020; hiệu lực ngày 15/01/2021. 

12  Thông tư số 141/2020/TT-BCA của Bộ Công An về việc quy định công

tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng 

công an nhân dân; ban hành ngày 23/12/2020; hiệu lực ngày 08/02/2021. 

CẬP NHẬT VBPL  LĨNH VỰC HSEQ 

TOTAL 

INCIDENTS 07 
 LOST-TIME INCIDENT 0 

Oil/Chemical 
Spills 

01 

 PROPERTY DAMAGE 02 

 
RECORDABLE INCIDENT  

01(MTC/RWTC) 

8 

TỔNG SỐ GIỜ  CÔNG 

MÔI TRƯỜNG 

240 (tấn)  
Chất thải rắn 

213 (tấn) 
CTNH 

16 920 (m3) 
Nước thải 

Tiêu thụ điện Tiêu thụ nước 

4 102 316 
Tổng giờ công 

1 304 490 
Văn phòng 

656 605 
Căn cứ/Xưởng 

AN TOÀN SỨC KHỎE 

5 268 (lượt) 
  Đào tạo HSEQ 

79 827 (thẻ) 
PVD Card Thưởng HSEQ 

  3 413 (tr.đ) 
Tổng tiền thưởng 

2 577 (lượt) 

20 870 (m3)  2 655 101 (kWh) 

2 141 221 
Giờ công biển 

PV DRILLING III: 01; PV DRILLING I: 01 

PV DRILLING III: 01 

 LOST-TIME INCIDENT 00 

PV DRILLING I: 01 

 First-Aid Case 01

 Near Miss 02 

PV DRILLING II: 01 

PV DRILLING III: 01; PV DRILLING VI:01 



PV DRILLING I 

DO VAN DAT – Crane Operator 

Card Winner 

VU HUNG SON – Painter 

Card Winner 

NGO VAN TAO – Mechanic 

Card Winner 
VAN DUC MAI - Painter 

Card Winner 
Nguyen Van Tao - Mechanic 

Card Winner 

PV DRILLING II 

Nguyen Thanh Son/Luu Xuan Hanh/Thai Phat 

Card Winner 

DOAN VAN AN - Baker 

Card Winner 

DO DANG DUY - Derrickman 

Card Winner 

VU DUC CANH - Deckpusher 

Card Winner 

PHAM VAN TAN -  Welder 

Card Winner 

THƯỞNG AN TOÀN 
PVD CARD WINNER 

Quý 4 - 2020 

PV DRILLING VI 

DONG VAN TOAN - Floorman 

Card Winner 

HOANG VAN MANH - A. Crane Operator 

Card Winner 
VU HOANG YEN - Floorman 

Card Winner 

DO ANH TUAN - Head Roustabout 

Card Winner 

NGUYEN XUAN KY - Scaffolder 

Card Winner 

NGUYEN VAN DUNG - Roustabout 

Card Winner 

PV DRILLING III 

NGUYEN VAN QUANG - Crane Operator 
 Card Winner 

NGUYEN TUAN CUONG - Utility 

Card Winner 

NGUYEN QUOC LAI – Painter 

Card Winner 

NGUYEN NGOC HUNG  – Cook 
Card Winner 

NGUYEN QUOC HUONG— Roustabout 

Card Winner 

PHAM ANH TUAN - Mechanic 

Card Winner 
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