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

Từ cuối quý 1 năm 2022, hoạt động của Tổng công ty PV Drilling đã dần ổn 
định với việc tất cả các giàn khoan đều có việc làm. Cũng trong quý 1, Tổng 
công ty đã ký kết một số hợp đồng khoan nhằm đảm bảo việc làm đều đặn 
cho các giàn khoan trong năm 2022, trong đó phải kể đến hợp đồng cung cấp 
dịch vụ khoan đầu tiên của Tổng công ty tại Indonesia, mở ra cơ hội để PV 
Drilling khẳng định chất lượng dịch vụ và tạo uy tín thương hiệu, tiến tới 
cung cấp thêm các dịch vụ khoan và kỹ thuật giếng khoan tại thị trường đầy 
tiềm năng này. 

Thực hiện chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19 đồng thời đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, trong 3 tháng 
đầu năm 2022, Tổng công ty chúng ta đã nỗ lực và đạt nhiều thành tích đáng 
khích lệ trong lĩnh vực HSEQ. Cụ thể, mục tiêu vận hành an toàn, không để 
xảy ra sự cố gây mất thời gian lao động (Zero-LTI) đã đạt được trong toàn bộ 
các hoạt động của Tổng công ty, từ các giàn khoan đến các cơ sở sản xuất, 
cung cấp dịch vụ trên bờ. Chúng ta cũng vui mừng đón nhận thành tích 07 
năm liên tục vận hành an toàn (Zero LTI) của giàn PV DRILLING VI vào 
ngày 28/02/2022 và đặc biệt là thành tích 15 năm liên tục vận hành an toàn 
(Zero LTI) của giàn PV DRILLING I vào ngày 10/3/2022, một cột mốc chưa 
từng có trong lịch sử của PV Drilling. Những thành tích xuất sắc này là kết 
quả của sự cống hiến không mệt mỏi, tinh thần hăng say làm việc nhóm và 
trình độ chuyên môn giỏi của những đồng nghiệp thân thiết trực tiếp làm việc 
trên giàn PV DRILLING I, giàn PV DRILLING VI cũng như gián tiếp hỗ trợ 
cho hoạt động của giàn. Nhân dịp này, thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty, 
tôi xin chúc mừng tập thể giàn PV DRILLING I, giàn PV DRILLING VI về 
những thành tích xuất sắc này. 

Nhiều công việc đặc thù tại PV Drilling đòi hỏi người lao động phải làm việc 
trên cao, vì vậy kiến thức về an toàn khi làm việc trên cao 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, chuyên san lần này xin gửi đến quý bạn đọc bài viết 
chuyên đề An toàn khi làm việc trên cao. Hy vọng rằng những thông tin hữu 
ích này sẽ trang bị cho bạn đọc những hiểu biết cơ bản về an toàn khi làm 
việc trên cao trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày.  

Để kết thúc, như thường lệ, tôi xin gửi lời chúc đến tất cả các thành viên của 
PV Drilling luôn làm việc an toàn và đạt hiệu quả cao. 
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TRONG SỐ NÀY 

PV  DRILLING I 

PV DRILLING I là giàn 
khoan biển tự nâng đầu tiên 
thuộc sở hữu của Tổng Công 
ty PV Drilling, chính thức đưa 
vào hoạt động ngày 
10/3/2007. Vào đúng 12 giờ 
đêm ngày 09/03/2022, giàn 
khoan PV DRILLING I một 
lần nữa mang đến niềm tự hào 
lớn cho Tổng Công ty PV 
Drilling khi đạt thành tích 15 
năm liên tục vận hành an toàn 
không để xảy ra sự cố mất 
thời gian lao động (Zero LTI), 
được Hiệp hội các Nhà thầu 
khoan quốc tế (IADC) công 
nhận. 

Đây là một thành tích mang 
tầm cỡ quốc tế, đầy thách 
thức không chỉ đối với PV 
Drilling mà ngay cả các nhà 
thầu khoan lớn trên thế giới. 
Biết rằng 15 năm không phải 

là dài, nhưng đối với một 
Công ty non trẻ như PV 
Drilling, thì để duy trì được 
thành tích này là cả một sự 
nỗ lực phi thường, không 
biết mệt mỏi của cả một tập 
thể đoàn kết từ Ban Lãnh 
đạo Tổng công ty, Ban Lãnh 
đạo Xí nghiệp Điều hành 
Khoan đến CBCNV giàn 
khoan, thành tích này đặc 
biệt có ý nghĩa khi nó được 
thiết lập trong bối cảnh dịch 
bệnh Covid-19 vẫn chưa 
được kiểm soát hoàn toàn, 
gây ra không ít khó khăn 
trong hoạt động sản xuất của 
giàn. 

Trước đó, vào ngày 
28/02/2022, giàn khoan PV 
DRILLING VI đã đạt thành 
tích 07 năm liên tục vận 
hành an toàn, không xảy ra 

CHÚC MỪNG GIÀN PV DRILLING I ĐẠT THÀNH TÍCH 15 NĂM VẬN HÀNH AN TOÀN 

NĂM  VẬN  HÀNH  AN TOÀN 

Zero LTI 

15 
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lý HSEQ, rà soát các vấn đề cần giải quyết 
và đề ra các biện pháp cải tiến thích hợp. 
Cụ thể việc triển khai họp xem xét lãnh đạo 
được thực hiện tại các đơn vị thành viên 
như sau: 

Vào ngày 06/01/2022 tại Văn phòng Tp. 
Hồ Chí Minh, Xí nghiệp PVD Invest đã tổ 
chức họp xem xét lãnh đạo với sự tham gia 
của Ban Giám đốc và toàn thể các cấp quản 
lý. Sau buổi họp, các thành viên cùng Ban 
Giám đốc đã thống nhất đưa ra các kế 
hoạch hành động để khắc phục các nội 
dung được ghi nhận từ các đợt kiểm tra, 
đánh giá trong năm 2021; lập kế hoạch thực 
hiện các mục tiêu chất lượng năm 2022; 
tăng cường tuyển dụng, đào tạo, nâng cao 
trình độ chuyên môn; duy trì khen thưởng 
cho cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong 
công việc. 

Ngày 24/02/2022, tại văn phòng Tp. Hồ 
Chí Minh, Công ty PVD Well Services đã 
tiến hành tổ chức họp xem xét lãnh đạo về 
công tác HSEQ của năm 2021 và đề ra kế 
hoạch cho năm 2022. Thể hiện sự cam kết 
của lãnh đạo Công ty đối với công tác 
HSEQ, thành phần tham dự họp gồm có 
Ban Giám đốc cùng với các cán bộ phụ 

sự cố gây mất thời gian lao động (Zero 
LTI). Có thể nói, thành tích hoạt động an 
toàn và hiệu suất hoạt động cao của giàn 
khoan PV DRILLING I nói riêng và các 
giàn khoan tự nâng của PV Drilling nói 
chung đã đóng góp vào việc nâng cao uy 
tín và hình ảnh cũng như tạo lợi thế cạnh 
tranh của Tổng công ty PV Drilling trên 
trường quốc tế, góp phần vào việc thực 
hiện sứ mệnh và tầm nhìn của Tổng công 
ty.  

  HOẠT ĐỘNG HSE  

TRÊN GIÀN KHOAN 

Trong quý 01/2022, giàn khoan PV DRIL-
LING I tiếp tục khoan cho khách hàng 
VSP, giàn khoan PV DRILLING II hiện 
đang khoan cho khách hàng VSP, giàn 
khoan PV DRILLING III đang khoan cho 
khách hàng Hibiscus Petroleum tại Malay-
sia sau khi kết thúc chiến dịch khoan cho 
khách hàng Repsol, giàn khoan PV DRIL-
LING VI hiện đang khoan cho khách hàng 
ENI, giàn khoan PV DRILLING V hiện 
đang khoan cho khách hàng BSP tại Bru-
nei, giàn khoan PV DRILLING 11 đang 
khoan cho khách hàng GBRS tại sa mạc 
Sahara tại Algeria. 

Nhằm đảm bảo sự ổn định trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh, PV Drilling phối hợp 
với khách hàng tiếp tục duy trì “vùng 
đệm” cách ly tập trung, xét nghiệm RT-
PCR, đồng thời 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.  

Định kỳ, chiến dịch an toàn quý 1/2022 
với chủ đề: “Phòng ngừa tổn thương bàn 
tay và ngón tay (Hand & Finger Injuries)” 
được triển khai rộng khắp trên tất cả các 
giàn khoan biển của PV Drilling. Chủ đề 
của quý này nhằm giúp người lao động 
nhận thức sâu sắc về mối nguy và rủi ro 
trong quá trình làm việc hằng ngày trên 
giàn khoan. Theo đó, ngoài việc cung cấp 
các biện pháp phòng tránh và xử lý tình 
huống theo quy trình làm việc an toàn, 
những đoạn video minh họa một cách trực 
quan một số trường hợp có thể xảy ra, liên 

quan đến mối nguy này, đặc biệt là các 
công việc được tiến hành trên giàn khoan 
được chia sẻ rộng rãi đến người lao động. 
Mục đích của các chiến dịch an toàn đều 
tập trung vào việc nâng cao ý thức, văn 
hóa an toàn của người lao động, thông qua 
việc áp dụng, và tuân thủ triệt để các nội 
quy/quy định, quy trình, chính sách an 
toàn của giàn. 

Song song với chủ đề “Phòng ngừa tổn 
thương bàn tay và ngón tay", trong quý 1, 
Xí nghiệp Điều hành Khoan cũng đã tổ 
chức Chiến dịch sức khỏe với chủ đề 
“Phòng chống dịch Covid-19". Đây là chủ 
đề hết sức thiết thực trong giai đoạn hiện 
nay khi dịch COVID-19 chưa được kiểm 
soát triệt để, chủ đề nhằm cung cấp kiến 
thức cho người lao động nhận biết sớm 
các triệu chứng của bệnh để kịp thời chữa 
trị cũng như cách bảo vệ bản thân và tránh 
lây lan cho người khác.   

HOẠT ĐỘNG HSEQ ĐỊNH KỲ 

Trong quý 1/2022, các đơn vị thành viên 
cũng như Tổng Công ty đã tiến hành tổ 
chức họp xem xét lãnh đạo nhằm đánh giá 
tổng thể tính hiệu lực của Hệ thống quản 

Chiến dịch an toàn “Hand & Finger Injuries” 

Họp xem xét lãnh đạo tại PVD Well Services 

Khách hàng Kanfa kiểm tra Căn cứ Vũng Tàu - PVD Tech 

Bien Dong POC đánh giá hệ thống HSEQ tại PVD Logging 
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trách phòng ban trong Công ty. 
Trong buổi họp, Công ty đã đối 
chiếu các mục tiêu HSEQ năm 2021 
so với kết quả đạt được cũng như đề 
ra mục tiêu HSEQ của năm 2022.  

Ngoài ra, đáp ứng yêu cầu của tiêu 
chuẩn, Công ty PVD Tech và Xí 
nghiệp Điều hành khoan (PVD DD) 
cũng đã tổ chức họp xem xét lãnh 
đạo lần lượt vào các ngày 
20/01/2022 và 24/01/2022 với sự 
tham gia đầy đủ của Ban Giám đốc 
và các trưởng bộ phận phòng ban. 
Theo đó, buổi họp đã tiến hành xem 
xét công tác HSEQ năm 2021 và đề 
ra kế hoạch cho năm 2022. 

Theo kế hoạch định kỳ đánh giá nhà 
cung cấp, ngày 25/01/2022, khách 
hàng Biển Đông POC đã tiến hành 
đánh giá hệ thống quản lý HSEQ tại 
Công ty PVD Logging. Kết thúc buổi 
làm việc, có 6 phát hiện được ghi 
nhận và PVD Logging đã hoàn thành 
việc khắc phục, khách hàng đánh giá 
rất cao tính hiệu lực và hiệu quả của 
hệ thống quản lý HSEQ tại PVD 
Logging. 

Từ ngày 7/3-10/3/2022, tổ chức API 
đã tiến hành đánh giá định kỳ hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn API Q2 tại Công ty PVD Off-
shore thông qua hình thức đánh giá 
trực tuyến. Kết quả đánh giá có 2 
phát hiện được ghi nhận và đang 
trong quá trình thực hiện các biện 
pháp khắc phục, hệ thống vẫn duy trì 
được tính hiệu lực theo yêu cầu của 
Tiêu chuẩn. Trong quý 1 năm 2022, 
Công ty PVD Tech đã tiếp đón các 
đoàn kiểm tra từ khách hàng của 
mình, cụ thể lần lượt vào các ngày 
11/01/2022, 19/01/2022, 16/02/2022 
và ngày 25/02/2022, Công ty đã tiếp 
đón đoàn kiểm tra của Cửu Long 
JOC, PTSC, POSCO và Kanfa. Kết 
quả của các đợt kiểm tra không ghi 
nhận phát hiện nào, các khách hàng 
đều đánh giá cao hệ thống quản lý 
HSEQ của đơn vị. 

Trong 02 ngày 24 - 25/03/2022, Ban 
An toàn Chất lượng – Tổng Công ty 
PV Drilling đã tổ chức kiểm tra 
không báo trước công tác An toàn – 
Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường 
(Unannounced HSE Visit) 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 nhiều vào nội dung “An 
toàn thiết bị”. 

Nhằm duy trì tính hiệu lực của hệ 
thống quản lý ATSKNN cũng như 
nâng cao văn hóa an toàn cho người 
lao động, Xí nghiệp PVD Invest định 
kỳ tổ chức cuộc họp an toàn quý. Cụ 
thể vào ngày 15/02/2022, tại Căn cứ 
Vũng Tàu, Xí nghiệp PVD Invest đã 
tổ chức họp an toàn quý 1 với sự 
tham gia của Trưởng Căn cứ, Trưởng 
Phòng Kỹ thuật, đội ngũ an toàn, 
cùng toàn thể CBCNV đang làm việc 
tại Căn cứ. Buổi họp cung cấp đến 
người lao động thông tin về công tác 
ATSKNN tháng 1, 2, 3 năm 2022, 
thông tin đào tạo huấn luyện, kiểm 
định thiết bị, công tác phòng chống 
dịch Covid-19, phổ biến mục tiêu và 
kế hoạch hành động năm 2022. Bên 
cạnh đó, PVD Invest cũng duy trì các 
cuộc hop giao ban vào ngày thứ 2 đầu 
tuần, nhằm khắc phục những tồn 
đọng của tuần trước và triển khai các 
công việc của tuần tiếp theo. 

Trong quý 1 năm 2022, Công ty PVD 
Well Services cũng đã tổ chức họp an 
toàn tháng 1 và tháng 3 tại Căn cứ 
Vũng Tàu với sự tham gia đầy đủ của 
CNBCNV đang làm việc tại Căn cứ. 
Tại buổi họp, người lao động đã được 
cập nhật và phổ biến các thông tin, 
yêu cầu mới nhất liên quan tới công 
tác HSEQ của Công ty. 

Nhằm đối với phó với dịch Covid-19, 
Tổng Công ty cũng như các đơn vị 
thành viên tiếp tục duy trì công tác 
khai báo y tế, trang bị nước rửa tay, 
cồn sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, tiến 

hành test nhanh Covid-19 cho người 
lao động có nguy cơ lây nhiễm cao 
hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh. Nhờ có 
sự chủ động trong công tác phòng 
chống dịch Covid-19, PV Drilling đã 
hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm 
chéo giữa CBCNV, duy trì tốt hoạt 
động sản xuất, kinh doanh trong toàn 
Tổng Công ty.  

CÔNG TÁC ATSKMT & VSLĐ 

Nhằm đảm bảo môi trường làm việc 
Xanh-Sạch-Đẹp, vào các ngày thứ 6 

Sắp xếp gọn gàng trang thiết bị máy móc tại PVD Invest 

Kiểm tra không báo trước tại PVD Tech 

Khách hàng POSCO và Cuu Long JOC kiểm 
tra tại Căn cứ Vũng Tàu - PVD Tech 

Họp giao ban tại Căn cứ Vũng Tàu - 

PVD Invest 

Họp an toàn tháng 3 tại Căn cứ 
Vũng Tàu, PVD Well Services  
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hằng tuần, Xí nghiệp PVD Invest đã tiến hành 
phát quang, dọn dẹp kho, bãi và sắp xếp gọn 
gàng thiết bị, máy móc tránh nguy cơ cháy nổ có 
thể xảy ra.  

Nhằm góp phần chung tay bảo vệ Trái đất, giảm 
thiểu tình trạng ngày càng nóng lên toàn cầu do 
khí thải/chất thải từ các công trình, nhà máy/xí 
nghiệp, xe cộ … Công ty PVD Baker Hughes đã 
cam kết giảm lượng carbon phát thải ròng hàng 
năm bằng cách tiết kiệm và đầu tư vào công nghệ 
mới để giảm khí thải. Trong thời gian vừa qua 
Công ty đã tích cực tham gia vào các hoạt động 
sau: 

 Giảm khí thải từ các cơ sở trên bờ bao gồm
khí thải từ việc sử dụng nhiên liệu vận hành
máy móc thiết bị.

 Giảm khí thải từ các phương tiện giao thông,
khí thải từ tất cả các các phương tiện do PVD
Baker Hughes sử dụng. Theo dõi thời gian ô
tô nổ máy nhưng không chuyển động.

 Giảm phát thải từ các hoạt động sản xuất liên
quan đến việc sử dụng các loại máy móc thiết
bị ngoài khơi.

 Theo dõi lượng điện, lượng nhiên liệu sử
dụng hàng tháng, đặt mục tiêu giảm 5% năm.

Nhằm hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 
2022 với với chủ đề “Kiến tạo tương lai – Bây 
giờ hoặc không bao giờ”, PV Drilling đã phát 
động phong trào kêu gọi toàn thể CBCNV cùng 
chung tay trong việc tiết kiệm điện, bảo vệ môi 
trường. Các hoạt động cụ thể bao gồm: 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, sử 
dụng thiết bị tiết kiệm điện và đặc biệt là Tắt đèn 
và các thiết bị điện không cần thiết trong một giờ 
từ 20h30 đến 21h30 ngày 26/03/2022.  

HOẠT ĐỘNG  ĐÀO TẠO & HỘI THẢO 

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

Hưởng ứng giờ Trái đất tại PVD HO 

Đào tạo nội bộ tại PVD Logging 

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. 

Nhằm sử dụng hiệu quả chi phí đào tạo cũng 
như phát huy kiến thức, kinh nghiệm của nguồn 
lực giảng viên nội bộ, trong quý 1, các đơn vị 
thành viên đã chủ động đứng ra tổ chức các 
khóa đào tạo nội bộ cho CBCNV của mình. 
Theo đó, PVD Logging đã tổ chức thành công 4 
khóa đào tạo nội bộ: Khóa quản lý quá trình, an 
toàn mang vác, quản lý chất thải và tuân thủ 
yêu cầu pháp luật cho 30 học viên. Công ty 
PVD Tech tổ chức thành công khóa hướng dẫn 
viết thẻ quan sát PVD Card trên phần mềm mới 
cho 30 học viên. 

Nhằm tuân thủ yêu cầu pháp luật về công tác 
PCCC cũng như trang bị kỹ năng cần thiết cho 
Đội PCCC, vào ngày 18/03/2022, Khối Văn 
phòng Tổng Công ty PV Drilling đã phối hợp 
với Công an PCCC Tp. Hồ Chí Minh tổ chức 
thành công lớp huấn luyện PCCC & CNCH cho 
25 thành viên Đội PCCC của mình. Trong quý 
1/2022, một số đơn vị thành viên cũng đã triển 
khai huấn luyện PCCC theo quy định, cụ thể 
vào ngày 24/3/2022, Công ty PVD Well Ser-
vices đã phối hợp với Công an PCCC tỉnh Bà 
Rịa Vũng Tàu tổ chức thành công lớp huấn 
luyện PCCC & CNCH cho 34 thành viên đội 
PCCC tại đơn vị. 

Hướng dẫn viết thẻ trên Phần mềm PVD Card tại 

PVD Tech 

Huấn luyện PCCC & CNCH cho Đội PCCC của Khối Văn phòng Tổng Công ty 

Huấn luyện PCCC tại PVD Well Services 
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AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO 

2. NHỮNG LỖI AN TOÀN THƯỜNG

GẶP KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO 
2.1. Phân tích an toàn công việc/ đánh giá rủi ro chưa đầy đủ: 

Việc xác định mối nguy và đánh giá rủi ro không đầy đủ trước khi tiến 
hành công việc làm việc trên cao có thể dẫn đến những tai nạn gây chấn 
thương cho người lao động. 

2.2. Giao việc cho người lao động chưa được đào tạo về kỹ năng và an 
toàn khi làm việc trên cao. 

Người lao động không được đào tạo đủ kỹ năng, kiến thức về an toàn khi 
làm việc trên cao nhiều khả năng sẽ sử dụng thiết bị không đúng cách 
hoặc tiến hành công việc không đảm bảo an toàn, tăng nguy cơ bị ngã và 
chấn thương.  

2.3. Thiết bị an toàn không được duy trì trong điều kiện hoạt động tốt 

Việc không bảo trì, kiểm tra hoặc kiểm định định kỳ thiết bị an toàn trước 
khi làm việc trên cao sẽ dẫn đến thiết bị không trong điều kiện hoạt động 
tốt và vì vậy có thể gây ra tai nạn cho người lao động. 

2.4. Sử dụng thiết bị đảm bảo an toàn không đúng cách 

Không nắm rõ cách sử dụng thiết bị an toàn khi làm việc trên cao là lỗi 
phổ biến mà người lao động thường mắc phải. Vì vậy, người lao động cần 
được đào tạo về vận hành sử dụng thiết bị an toàn nhằm đảm bảo an toàn 
cho người lao động trong quá trình làm việc trên cao. Một số ví dụ về việc 
sử dụng thiết bị không đúng cách: 

1. LÀM VIỆC TRÊN CAO LÀ GÌ?
Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Bộ 
Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục công việc có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động quy định:  

“Làm việc trên cao cách mặt bằng làm việc từ 2 mét trở lên, trên sàn 
công tác di động, nơi cheo leo nguy hiểm” 

Hiện tại trong ngành dầu khí, một số đơn vị áp dụng tiêu chuẩn khắt khe 
hơn quy định của pháp luật Việt Nam. Theo đó, làm việc với độ cao từ 1,8 
mét trở lên hoặc làm việc ở độ cao bất kỳ mà nếu người lao động bị rơi 
ngã có thể gây ra chấn thương được coi là làm việc trên cao. 

MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ  VIỆC SỬ DỤNG THIẾT BỊ KHÔNG ĐÚNG CÁCH 

Móc 2 móc an toàn với nhau hoặc nối 2 dây 
an toàn với nhau để tạo dây dài hơn. 

Tự móc vào chính nó. 

Hậu quả: cơ cấu đóng bị hư hại, mất tác dụng 
gậy tai nạn cho người lao động. 

Thay thế giữa dây an toàn có bộ hấp thụ lực 
và không có hấp thụ lực. 

Hậu quả: khi xảy ra sự cố rơi ngã, người lao 
động bị chấn thương do không có thiết bị 
giảm sốc. 

Xác định điểm móc và tính toán tổng chiều 
dài rơi khi xảy ra sự cố chưa chính xác. 

Hậu quả: khi xảy ra sự cố, dù sử dụng hệ 
thống chống rơi ngã (Personal Fall Arrest 
System) nhưng người lao động vẫn bị chấn 
thương. 

Thay thế giữa thiết bị nâng và thiết bị làm 
việc trên cao. 

Hậu quả: Việc sử dụng sai thiết bị có thể dẫn 
đến tai nạn không đáng có. 

Điểm móc quá xa với vị trí làm việc hoặc góc 
văng lớn trên 30 độ, khi xảy ra sự cố người 
lao động sẽ bị văng lắc càng mạnh, gây nguy 
hiểm cho bản thân. Nên chọn điểm móc ngay 
trên đầu và góc văng không quá 30 độ. 
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Chú ý: 

 Chỉ tiến hành công việc trên cao khi không còn giải pháp thay thế nào khác

 Khi công việc yêu cầu phải làm việc trên cao, bảo vệ người lao động khỏi rơi ngã
bằng cách sử dụng nơi làm việc an toàn đã có sẵn hoặc sử dụng đúng loại thiết bị
phòng chống rơi ngã.

 Trường hợp không thể loại bỏ rủi ro rơi ngã, cần giảm thiểu độ cao làm việc và
hậu quả của việc rơi ngã thông qua việc sử dụng đúng loại thiết bị phòng chống
rơi ngã.

 Trước khi tiến hành làm việc trên cao, cần thực hiện các nội dung sau:

 Phân tích an toàn công việc và đánh giá rủi ro, có tính đến độ cao của mặt bằng
làm việc, thời gian diễn ra công việc và tần suất thực hiện công việc, điều kiện
của mặt bằng làm việc.

 Giấy phép làm việc trên cao phải được người có thẩm quyền phê duyệt trước khi
tiến hành công việc.

 Quy trình cứu hộ người lao động làm việc trên cao phải được phê duyệt với
nguồn lực cứu hộ đầy đủ. Quy trình phải được đánh giá và cập nhật định kỳ (nếu
có).

1. ĐIỀU KIỆN VỀ CON NGƯỜI:

 Đủ sức khỏe, không có bệnh lý sợ độ cao.

 Được đào tạo và sử dụng thành thạo các trang thiết bị bảo hộ an toàn.

 Chỉ tiến hành công việc khi được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cần thiết.

 Hoàn thành các giấy tờ cần thiết có liên quan trước khi tiến hành công việc chẳng hạn bảng đánh giá
rủi ro công việc, giấy phép làm việc, giấy phép cách ly/cô lập (nếu có), giấy phép vào khu vực kín
khí (nếu có).

 Khi làm việc trên cao tránh mang các dụng cụ lỏng lẻo, dễ rơi gây thương tích cho người phía dưới.
Thiết bị làm việc nên cho vào các túi đựng hoặc dùng dây kéo lên/hạ xuống khi cần hoặc sử dụng các
dụng cụ có dây móc chuyên dụng gắn vào bộ đai làm việc.

 Dừng ngay công việc và báo với nhân viên an toàn hay quản lý trực tiếp nếu phát hiện điều kiện mất
an toàn hoặc cảm thấy tình trạng sức khỏe không đảm bảo.

 Nắm rõ quy trình cứu hộ khi làm việc trên cao.

2. ĐIỀU KIỆN KHU VỰC LÀM VIỆC

 Điều kiện nơi làm việc trong nhà hay ngoài trời luôn phải đầy đủ ánh sáng, dọn dẹp sạch sẽ khu vực
làm việc, dưới và xunh quanh nơi làm việc không để các vật cứng, sắc nhọn có thể gây thương tích
trong trường hợp sự cố xảy ra.

 Treo biển hoặc căng dây để cảnh bảo những người không liên quan tiếp cận nơi làm việc.

 Khu vực làm việc trên cao phải đảm bảo khoảng cách an toàn đến đường điện để tránh bị điện giật.

 Nếu làm việc ngoài trời, không làm việc khi đang mưa to, giông bão hoặc gió cấp 5 trở lên.

3. ĐIỀU KIỆN TRANG THIẾT BỊ

 Các thiết bị/dụng cụ làm việc và trang bị bảo hộ an toàn phải được kiểm tra trước khi làm việc.

 Các trang thiết bị/dụng cụ làm việc phải được kiểm tra, kiểm định theo quy định và trong tình trạng
sẵn sàng làm việc.

 Trang thiết bị/dụng cụ làm việc được cấp cho người lao động phải đúng chủng loại, không có dấu
hiệu hư hại.

3. GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN KHI LÀM VIỆC TRÊN CAO
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CUỘC THI  

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC HSEQ TỔNG CÔNG TY PV DRILLING QUÝ 1/2022 

Thực hiện việc duy trì hiệu lực và liên tục 

nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý 

HSEQ theo cam kết của lãnh đạo Tổng 

Công ty PV Drilling, trong quý 1 năm 2022 

Ban HSEQ đã làm đầu mối tổ chức cuộc thi 

“Trắc nghiệm kiến thức HSEQ Tổng công 

ty PV Drilling” lần thứ hai.  

Cuộc thi đã được tổ chức theo hình thức 

trực tuyến, người tham gia có thể truy cập 

qua đường link internet hoặc quét mã QR 

được Ban tổ chức cung cấp để vào thực hiện 

bài thi.  

Nội dung bài thi gồm 15 câu hỏi trắc 

nghiệm kiến thức liên quan đến  lĩnh vực An 

toàn – Sức khỏe- Môi trường – Chất lượng 

(HSEQ) và 1 câu hỏi phụ để Ban tổ chức 

xác định thứ hạng cho những bài thi có số 

câu trả lời đúng bằng nhau.   

XIN CHÚC MỪNG CÁC CÁ NHÂN XUẤT SẮC ĐÃ ĐOẠT GIẢI 

Vuong Kha Duan/ 

PVD Baker Hughes 

Diễn ra trong thời gian không lâu, từ 24/2-3/3/2022, cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ của 

lãnh đạo của các Ban/Văn phòng và các đơn vị thành viên, thu hút sự tham gia đông đảo và 

hưởng ứng nhiệt tình của CBNV từ khối văn phòng đến các cơ sở sản xuất trực tiếp trong 

toàn Tổng công ty.  

Theo thông báo từ Ban tổ chức, có nhiều người đã trả lời đúng hoàn toàn 15 câu hỏi. Căn 

cứ quy chế cuộc thi, mỗi quý có 11 giải thưởng (1 giải nhất và 10 giải đồng hạng), nên Ban 

tổ chức căn cứ kết quả trả lời câu hỏi phụ để xác định thứ hạng giải thưởng cho 11 cá nhân 

xuất sắc đợt thi này.  

CÁC GIẢI ĐỒNG HẠNG 

Tran Viet Ha/        

PVD Offshore 

Tran Manh Tien/ 

PVD Baker Hughes 

Vu Thi Ha/ PVD Invest 

Mai Thi Tu/ 

PVD Offshore 

Nguyen Ngoc Phat/ 

PVD Offshore 

Le Thi Hai Ha/ 

PVD Offshore 

Tran Thi Phuc/ 

PVD Offshore 

Hoang Trung Hieu/ 

PVD Offshore 

Le Tien Trung/ 

PVD Baker Hughes 

Chu Thuy Ngoc/ 

PVD HO 



PV DRILLING I 

Khách hàng: VSP 

Vị trí: White Tiger  BT7 

Zero-LTI: 15 năm 
(10/03/2022) 

PV DRILLING VI 

Khách hàng: ENI 

Vị trí: 115-DT-1X 

Zero-LTI: 7 năm 
(28/02/2022) 

TAD PV DRILLING V 

Khách hàng: BSP 

Vị trí: IDCX01-IDDJ01 

Zero-LTI: 9 năm  
(03/12/2021) 

LAND RIG  
PV DRILLING 11 

Khách hàng: GBRS 

Vị trí: Sahara Algeria 

Zero-LTI: 5 năm 

(01/7/2021) 

PV DRILLING III 

Khách hàng: Hibiscus 

Vị trí: BOC BM3-N 

Zero-LTI: 2 năm 
(07/12/2021) 

PV DRILLING II 

Khách hàng: VSP 

Vị trí: White Tiger  BK15 

Zero-LTI: 12 năm 
(15/9/2021) 

HSE INDEX YEAR TO DATE 31/3/2022 

1 Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình 
quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025 ; ban hành 

ngày 16/02/2022; hiệu lực ngày 16/02/2022. 

2 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết một 
số điều của Luật Bảo vệ môi trường; ban hành ngày 10/01/2022; hiệu 

lực ngày 10/01/2022. 

3 Nghị định số 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các nghị định về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, 
buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt 
động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; ban hành ngày 31/01/2022; hiệu 
lực ngày 31/01/2022.  

4 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng 

chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống 
bạo lực gia đình; ban hành ngày 31/12/2021; hiệu lực ngày 01/01/2022.  

5Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và 
Xã hội vệ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp; ban hành ngày 28/12/2021; hiệu lực ngày 
01/03/2022.  

6 Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường  
về quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với 

biến đổi khí hậu; ban hành ngày 07/01/2022; hiệu lực ngày 07/01/2022. 

7Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường  
về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

ban hành ngày 10/01/2022; hiệu lực ngày 10/01/2022. 

8 Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về 
việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 142/2020/NĐ-CP 

ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức 
xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; ban hành
ngày 25/02/2022; hiệu lực ngày 15/04/2022. 

9 Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và 
Xã hội về quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao 

động; ban hành ngày 28/12/2021; hiệu lực ngày 15/04/2022. 

CẬP NHẬT VBPL  LĨNH VỰC HSEQ TOTAL 

INCIDENTS 8 
 LOST-TIME INCIDENT 0 

5 

MANHOURS 

MÔI TRƯỜNG 

10 (tấn)  
Chất thải rắn 

9 (tấn) 
CTNH 

5 086 (m3) 
Nước thải 

Tiêu thụ điện Tiêu thụ nước 

1 174 742 
Tatal hours 

299 573 
Office 

163 553 
Base/Workshop 

OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY 

803  
  HSEQ Training 

23 600 
PVD Card HSEQ Award 

  1 123 (tr.đ) 
Tổng tiền thưởng 

537 (lượt) 

6 368 (m3)    596 611 (kWh) 

711 616 
Offshore 

 PROPERTY DAMAGE 3 

PV DRILLING V: 3 

Oil/Chemical 
Spills 

0 

 LOST-TIME INCIDENT 0 

PV DRILLING III: 1 

 First-Aid Case 1 

RECORDABLE INCIDENT
0 (MTC/RWTC) 

 Near Miss 2 

PV DRILLING V: 2 

Other 2 
PV Drilling V: 2 



PV DRILLING I 

NGUYEN CONG CUONG – Crane Operator 

Card Winner 

TRAN CHINH CUONG – Baker 

Card Winner 

LE VAN QUYEN ANH – Electrician 

Card Winner 

HOANG HUU BINH - Chief Mechanic 

Card Winner 

PV DRILLING II 

LE QUANG HUNG - Roustabout 

Card Winner 

LE VAN THANH - Scaffolder 

Card Winner 

NGUYEN THANH NHAN – Painter 

Card Winner 

ANAK KISONG - Scaffolder 

Card Winner 

HAFIZ– Floorman 

Card Winner 

THƯỞNG AN TOÀN KHỐI GIÀN KHOAN 

PVD CARD WINNER 
Quý 1- 2022 

PV DRILLING VI 

TRAN QUANG KHAI - Derrickman 

Card Winner 

THAI TRUNG HIEU - Baker 

Card Winner 
LAM TAT HIEU  - Utility 

Card Winner 

DAO XUAN THE - Electrician 

Card Winner 

NGUYEN MANH TUAN - Electrician 

Card Winner 
HUYNH VAN DUOC - Scaffolder 

Card Winner 

PV DRILLING V 

DANG QUOC CUONG - Derrrickman 
 Card Winner 

MAI VAN TIEN - Pumpman 

Card Winner 

JEFFERY MUSTAFA – Derrickman 

Card Winner 

LEONARD JAMES – Roustabout 
Card Winner 

ANIG RAHIM– AB Seaman 

Card Winner 

ANTON FATAHILLAH - Georservices 

Card Winner 

PV DRILLING III 

9 



10 

Quan sát điểm vòi nước và cát dùng 
cứu hỏa tại khu vực kho A9, có 
chồng Ballet gỗ chắn phía trước sẽ 
gây cản trở nếu cần sử dụng để dập 
lửa trong trường hợp có cháy xảy ra. 

Tôi đã báo cáo quản lý Xưởng sản 
xuất và thông báo lái xe nâng cần di 
dời chồng Ballet đến nơi phù hợp 
khác để tránh sự cản trở lối tiếp cận 
thiết bị cứu hỏa tại khu vực này.  

Quan sát thấy một người đang để 
một em bé ngồi phía trước, xe vẫn 
đang nổ máy, tuy nhiên anh ta 
không di chuyển ngay, mà tập trung 
nói chuyện điện thoại, em bé có thể 
kéo tay ga làm xe di chuyển gây mất 
an toàn hoặc tai nạn. 

Tôi đã nói anh ta tắt máy hoặc dừng 
cuộc điện thoại để di chuyển, đảm 
bảo an toàn khi em bé đang ngồi 
trước, anh ta đồng ý.  

Quan sát thấy người vận hành xe 
nâng vừa nghe điện thoại, vừa vận 
hành xe. 

Tôi dừng người lái xe nâng lại và 
nhắc anh ấy hãy nghe điện thoại 
xong rồi mới tiếp tục công việc để 
tránh mất tập trung trong quá trình 
vận hành xe nâng, tiềm ẩn mối nguy 
cho những người làm việc tại khu 
vực này. 

PVD Logging 

(theo Quyết định số: 111/QĐ-PVD  ngày 14 tháng 04 năm 2022) 

BÙI TRỌNG TOÀN 

Căn cứ Vũng Tàu 

LƯƠNG HƯNG ĐẠO 

Căn cứ Vũng Tàu 

PVD Well Services 

ĐINH QUANG HUY 

Căn cứ Vũng Tàu 

PVD Well Services 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN 

DẦU KHÍ 

Khen thưởng 

các cá nhân đã có những 

Báo cáo Quan sát PVD xuất sắc   

Quý 1, 2022 

(Chủ động  -  Cẩn trọng  -  Tận tâm) 


