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

Trong quý 2/2022, cả 5 giàn khoan biển và 1 giàn khoan đất liền của Tổng công ty đều có 
việc làm. Đây là những tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều 
biến động lớn, nhanh, phức tạp, khó lường khiến giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, 
gây đứt gãy chuỗi cung ứng; tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp sau một 
thời gian tạm lắng, kể cả tại những nước có hệ thống y tế tiên tiến. Ngoài ra, các đơn vị 
thành viên của PV Drilling đã rất nỗ lực cố gắng có thêm nhiều hợp đồng mới như PVD 
Tech (hợp đồng sản xuất hệ thống bơm hóa chất và tank xuất khẩu đi châu Âu cho khách 
hàng mới), PVD Well Services (hợp đồng cung cấp dịch vụ Kéo thả ống chống và Cho 
thuê thiết bị khoan cho Premier Oil); PVD Logging (hợp đồng phát triển dịch vụ mới là 
dịch vụ đo phổ tiếng động và dịch vụ khoan mài lòng giếng).v.v…góp phần đảm bảo cho 
việc hoàn thành kế hoạch năm 2022 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 01/7/2022, giàn khoan đất liền PV DRILLING 
11 đang hoạt động tại Algeria đã đạt thành tích vận hành an toàn trong 6 năm liên tục 
(Zero LTI). Trong điều kiện vận hành khắc nghiệt và xa xôi, thành tích của PV 
DRILLING 11 thể hiện bản lĩnh, ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn của người lao 
động PV Drilling, mang lại niềm tự hào cho Tổng công ty PV Drilling. 

Trong quý 2/2022, tại PV Drilling, bên cạnh công tác duy trì hiệu lực của hệ thống quản 
lý, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 6 năm 2022 với chủ 
đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao 
động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid 
-19” như tuyên truyền cập nhật thông tin ATVSLĐ từ Sở LĐTBXH, tăng cường kiểm
tra, giám sát ATVSLĐ tại các cơ sở sản xuất trực tiếp, tổ chức diễn tập ƯPTHKC được
Tổng công ty và các đơn vị triển khai phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19 tại Việt
Nam. Kết quả là Mục tiêu vận hành an toàn, không để xảy ra sự cố mất thời gian lao
động (Zero-LTI) đã đạt được trong toàn bộ hoạt động của Tổng công ty.

Trong những năm gần đây, đi kèm với sự tăng trưởng của nền kinh tế thế giới là sự gia 
tăng sức ép lên tài nguyên thiên nhiên và môi trường, trong đó phải kể đến vấn đề quản lý 
chất thải. Không nằm ngoài xu hướng Phát triển bền vững hiện nay của toàn xã hội, PV 
Drilling luôn chú trọng đến việc bảo vệ môi trường trong mọi hoạt động của mình, đặc 
biệt là công tác quản lý chất thải. Nhân dịp Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2022, chuyên 
san kỳ này sẽ giới thiệu đến quý độc giả về Công tác quản lý chất thải của PV Drilling, 
được xây dựng và vận hành dựa trên tiêu chuẩn ISO 14001 cũng như quy định của pháp 
luật hiện hành.  

Thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng công ty, 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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Số

1- Thư ngỏ
Tin hoạt động

5 -  Công tác quản lý chất 

thải tại PV Drilling 

7- Kết quả cuộc thi trắc

nghiệm HSEQ quý 2           

Chỉ số An toàn &

giàn khoan

Cập nhật VBPL

9- Thưởng An toàn  khối

giàn khoan

10 - Thưởng An toàn 

khối trên bờ 

TRONG SỐ NÀY 

PV  DRILLING 11 

Nối tiếp thành công của các 
giàn khoan biển, vào đúng 
00h00 ngày 01/07/2022, giàn 
khoan đất liền PV DRILLING 
11 của Tổng công ty PV Drill-
ing chinh phục cột mốc 06 
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). PV 
DRILLING 11 là giàn khoan 
đất liền duy nhất của PV 
Drilling, được chính thức 
khánh thành và đưa vào hoạt 
động vào năm 2007 tại khoan 
trường Sahara. Vận hành một 
giàn khoan đất liền trong điều 
kiện khắc nghiệt và xa xôi 
thực sự là một thách thức lớn 
lao đối với PV Drilling. Bên 
cạnh các vấn đề về vận hành 
giàn và cấu tạo địa chất phức 

tạp, đội ngũ cán bộ quản lý 
và người lao động trên giàn 
PV DRILLING 11 luôn phải 
đối mặt với các vấn đề 
khách quan khác như điều 
kiện thời tiết khắc nghiệt, an 
ninh, rào cản ngôn ngữ và 
khác biệt văn hóa… Vượt 
qua tất cả các khó khăn, PV 
DRILLING 11 đã thực hiện 
thành công tất cả các chiến 
dịch khoan và góp phần 
không nhỏ vào thành công 
chung cho các khách hàng 
của mình. 

  HOẠT ĐỘNG HSE  

TRÊN GIÀN KHOAN 

                         

Trong quý 02/2022, các giàn 
khoan PV DRILLING I và 
PV DRILLING II tiếp tục 
khoan cho khách hàng VSP, 

CHÚC MỪNG GIÀN PV DRILLING 11 ĐẠT THÀNH TÍCH 6 NĂM VẬN HÀNH AN TOÀN 

NĂM  VẬN  HÀNH  AN TOÀN 6 
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Theo kế hoạch, từ ngày 07/04/2022 đến 
ngày 28/04/2022, Công ty Vietubes đã tiến 
hành đánh giá nội bộ hệ thống quản lý 
HSEQ tại đơn vị mình, kết quả có 22 điểm 
quan sát (observation) được ghi nhận và đã 
được đóng hoàn toàn. 

Nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng dịch vụ 
luôn ổn định, vào các ngày 10/06/2022,  
29/06/2022 và 30/06/2022, Công ty PVD 
Well Services đã lần lượt tiến hành đánh 
giá Công ty South Asia Technology (SAT), 
nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa đầu nối loại 
DPM theo tiêu chuẩn ISO 9001; Công ty cổ 
phần LDT cho dịch vụ kiểm định, hiệu 
chuẩn, theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 
14001, ISO 45001 và Công ty PVD 
Offshore cho dịch vụ kiểm định, sửa chữa 
và chế tạo thiết bị khoan dầu khí theo tiêu 
chuẩn API Q1, ISO 9001, ISO 14001 và 
ISO 45001. Kết quả đánh giá cho thấy 3 
nhà cung cấp đều đáp ứng được các yêu 
cầu của Công ty đề ra. 

Theo kế hoạch đánh giá nhà cung cấp, vào 
ngày 27/06/2022, các khách hàng PVEP, 
JVPC, ThangLong JOC, CuuLong JOC đã 
đồng thời tiến hành đánh giá hệ thống quản 
lý HSEQ tại Công ty PVD Offshore. Kết 

giàn khoan PV DRILLING III tiếp tục 
khoan cho khách hàng Hibiscus Petroleum 
tại Malaysia, giàn khoan PV DRILLING 
VI hiện đang khoan cho khách hàng VSP 
sau khi kết thúc chiến dịch khoan cho 
khách hàng ENI, giàn khoan PV DRIL-
LING V tiếp tục khoan cho khách hàng 
BSP tại Brunei, giàn khoan PV DRIL-
LING 11 đang khoan cho khách hàng 
GBRS tại sa mạc Sahara tại Algeria.  

Vào ngày 29/06/2022, giàn khoan PV 
DRILLING V đã nhận được thư khen ngợi 
từ khách hàng Brunei Shell Petroleum 
(BSP) về những thành tích nổi bật trong 
việc hoàn thành xuất sắc giếng khoan BG-
7ST1, đảm bảo an toàn và hiệu quả. 

Định kỳ, chiến dịch an toàn quý 2/2022 
với chủ đề: “Chuẩn bị tốt sẽ cho kết quả 
tốt" (Proper Preparation Prevents Poor 
Performance) được triển khai rộng khắp 
trên tất cả các giàn khoan biển của PV 
Drilling. Chủ đề này giúp người lao động 
nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của 
việc lập kế hoạch trước khi triển khai bất 
cứ công việc nào, dù là nhỏ nhất. Việc lập 
kế hoạch chi tiết sẽ giúp  người lao động 
nhận diện được tất cả các mối nguy, rủi ro 
có liên quan trong quá trình làm việc từ đó 
đưa ra các giải pháp xử lý để loại bỏ 
chúng nhằm đạt được kết quả mong đợi. 
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 an toàn, trong quý 2, 
Xí nghiệp Điều hành Khoan cũng đã tổ 
chức Chiến dịch sức khỏe với chủ đề 
“Bệnh huyết áp cao/ High blood pres-
sure". Đây là chủ đề hết sức thiết thực, vì 
huyết áp cao ảnh hưởng trực tiếp đến sức 
khỏe của người lao động, ai trong số 
chúng ta cũng có thể mắc bệnh huyết áp 
cao nếu không được kiểm soát tốt. Ngoài 
nguyên nhân di truyền, phần lớn bệnh xuất 
phát từ thói quen sinh hoạt, ăn uống không 
điều độ, sự căng thẳng trong công việc mà 
hậu quả của nó đặc biệt nguy hiểm và có 

thể dẫn tới đột quỵ, tử vong bất cứ lúc 
nào.  

HOẠT ĐỘNG HSEQ ĐỊNH KỲ 

Trong toàn Tổng công ty PV Drilling, 
công tác duy trì hệ thống quản lý HSEQ 
trong quý 2 năm 2022 được triển khai 
theo đúng kế hoạch, bao gồm công tác 
đánh giá nội bộ (internal audit), kiểm tra, 
giám sát HSE định kỳ tại các cơ sở sản 
xuất trực tiếp và công tác soát xét, cập 
nhật, chỉnh sửa hệ thống tài liệu của hệ 
thống quản lý HSEQ nhằm đảm bảo phù 
hợp với yêu cầu của các tiêu chuẩn ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 
45001:2018. Cụ thể, công tác duy trì Hệ 
thống quản lý HSEQ trong toàn Tổng 
công ty trong quý 2/2022 như sau:  

Từ ngày 16/05 đến ngày 19/05/2022, 
Công ty PVD Well Services đã tiến hành 
tổ chức đánh giá nội bộ tại các phòng ban 
tại VP HCM và Căn cứ Vũng Tàu với 
mục đích duy trì tính hiệu lực của hệ 
thống quản lý HSEQ. Kết quả có 13 điểm 
quan sát (observation) được ghi nhận và 
đã được đóng hoàn toàn.  

Chiến dịch an toàn  
“Proper Preparation Prevents Poor Performance” 

Đánh giá nội bộ tại PVD Well Services 

PVD Well Services đánh giá tại Công ty LDT 

Chiến dịch sức khỏe “High blood pressure” 
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thúc buổi làm việc, có 3 phát hiện 
được ghi nhận và Công ty đã hoàn 
thành việc khắc phục, các khách 
hàng đánh giá rất cao tính hiệu lực 
và hiệu quả của hệ thống quản lý 
HSEQ tại PVD Offshore. 

Trong quý 2 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 19/04/2022, 
28/04/2022, 05/05/2022, 25/05/2022, 
26/05/2022, 08/06/2022 và 
15/06/2022, Công ty đã tiếp đón 
đoàn kiểm tra từ các khách hàng  
Heatech, Elnusa, Ingersoll Rand, 
Western Global, Aquaterra, Heatech 
Jietong Holding Ltd. và NOV. 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. 

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 15/06/2022, tại Căn cứ 
Vũng Tàu, Xí nghiệp PVD Invest đã 
tổ chức họp an toàn quý 2 với sự 
tham gia của Trưởng Căn cứ, Giám 
sát 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 4, 5, 
6 năm 2022, thông tin đào tạo huấn 
luyện, kiểm định thiết bị, công tác 
phòng chống dịch Covid-19, tuyên 
dương các cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong 6 tháng đầu năm, yêu cầu  
người lao động áp dụng phần mềm 
PVD Card trong việc nhận diện mối 
nguy, ghi nhận các hành vi/điều kiện 
không an toàn nhằm phòng ngừa các 
sự cố có thể xảy ra, phổ biến kế 
hoạch hành động trong quý 3 năm 
2022. Bên cạnh đó, PVD Invest cũng 
duy trì các cuộc họp 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 2 năm 2022, Công ty PVD 
Well Services cũng đã tổ chức họp an 
toàn tháng 4 và tháng 5 tại Căn cứ 
Vũng Tàu với sự tham gia đầy đủ của 
CBCNV 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 phó với dịch Covid-19, 
Tổng công ty cũng như các đơn vị 
thành viên tiếp tục duy trì các biện 
pháp phòng/ chống dịch theo khuyến 
cáo của Bộ Y tế, phù hợp với diễn 
biến của dịch 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 

Để nâng cao nhận thức của nhân viên 
về vấn đề sức khỏe tại nơi làm việc, 
đặc biệt là tỉ lệ cao những người bị 
bệnh đau lưng. PVD Baker Hughes tổ 
chức một buổi hội thảo “Giúp lưng 
khỏe mạnh hơn” bằng hình thức trực 
tuyến do đơn vị Workplace Options 
trình bày. Nội dung của buổi hội thảo 
bao gồm: 

 Các yếu tố đẩy nhanh quá trình
thoái hóa cột song

 Một số bài kiểm tra tình trạng sức
khỏe của lưng

 Một số bài tập thể dục cơ bản
 Chẩn đoán các dấu hiệu cần lưu

tâm

Buổi hội thảo đã diễn ra với sự quan 
tâm và đóng góp trao đổi tích cực của 
nhân viên trong Công ty.  

Hưởng ứng Tháng hành động về An 
toàn Vệ sinh lao động năm 2022, 
trong hai ngày 25 - 26/05/2022, Ban 
An toàn Chất lượng – Tổng công ty 
PV Drilling phối hợp cùng Công 
đoàn Tổng công ty thực hiện kiểm tra 

công tác An toàn – An ninh – Vệ sinh 
lao động – Môi trường – Phòng 
chống cháy nổ tại cơ sở sản xuất trực 
tiếp và Căn cứ của 13 đơn vị thành 
viên và Liên doanh thuộc Tổng công 
ty PV Drilling đang hoạt động 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 đánh giá sự tuân 
thủ các quy định về An toàn – Sức 
khỏe nghề nghiệp – Môi trường tại 
các đơn vị theo chương trình hành 
động năm 2022 của Ban An toàn 
Chất lượng (HSE Walkabout lần 
1/2022), kết hợp với việc đánh giá thi 
đua các hoạt động hưởng ứng Tháng 

hành động An toàn Vệ sinh lao động 
theo tiêu chí do Công đoàn Tổng 
công ty xác lập. Để phù hợp với nội 
dung kiểm tra và đánh giá, đoàn 
kiểm tra với sự tham gia của cán bộ 
chuyên trách về An toàn – Sức khỏe 
nghề nghiệp – Môi trường của Ban 
An toàn Chất lượng và được chia 
thành 2 nhóm, trong đó mỗi nhóm 
đều có sự tham gia của thành viên 
Ban Chấp hành Công đoàn Tổng 
công ty. 

Kết quả kiểm tra ghi nhận sự nỗ lực 
duy trì và cải tiến trong công tác An 
toàn – Sức khỏe nghề nghiệp – Môi 
trường tại hầu hết các Đơn vị, góp 
phần đảm bảo sự tuân thủ các quy 

Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tại các đơn vị thành viên PV Drilling 

Ban ATCL kiểm tra công tác an toàn tại PVD Well Services và PVD Logging 

Công ty Western Global và Elnusa kiểm tra 
tại PVD Tech Vũng Tàu 

Họp an toàn tháng 6 tại Căn cứ 

Vũng Tàu - PVD Invest 

Họp an toàn tháng 5 tại Căn cứ 
Vũng Tàu - PVD Well Services  
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định và nâng cao ý thức về an toàn sức khỏe 
nghề nghiệp và môi trường của người lao động. 
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: An toàn liên quan đến 
trang thiết bị Ứng phó khẩn cấp và Phòng chống 
cháy nổ. Những phát hiện này đã được trao đổi 
cởi mở giữa đoàn đánh giá với các cán bộ phụ 
trách phân xưởng và cán bộ phụ trách HSE về 
nguyên nhân cũng như về những hành động khắc 
phục.  

Trong tháng 6/2022, PV Drilling đã tổ chức các 
hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo 
Việt Nam với chủ đề “Phát triển bền vững kinh 
tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và 
các hệ sinh thái biển” và Ngày Đại dương thế 
giới năm 2022 với chủ đề “ Hồi sinh: cùng hành 
động vì đại dương”. Các hoạt động đã thực hiện 
bao gồm: tuyên truyền qua email và các cuộc họp 
HSE, treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tại 
khu vực văn phòng, nhà xưởng sản xuất, làm vệ 
sinh nhà xưởng – văn phòng, thu gom rác thải, 
khơi thông cống rãnh, …  

Phong trào đã nhận được sự tham gia hưởng ứng 
của đông đảo CBCNV khối văn phòng Tổng 
công ty và các đơn vị thành viên, góp phần nâng 
cao nhận thức của người lao động về trách nhiệm 
bảo vệ môi trường.  

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, vào ngày 
19/05/2022 tại Căn cứ Vũng Tàu,  Công ty PVD 
Well Services, Công ty PVD Logging và Công ty 
PVD Expro đã phối hợp 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 khống chế. 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 
phân tích đánh giá, rút kinh nghiệm. 

Trong quý 2, vào ngày 20/05/2022, Công ty PVD 
Tech cũng đã tổ chức diễn tập PCCC với sự tham 
gia của 87 người có mặt tại Căn cứ Vũng Tàu, 

Đào tạo nội bộ tại PVD Tech - Căn cứ Vũng Tàu 

buổi diễn tập diễn ra theo đúng kịch bản và đáp 
ứng các yêu cầu đề ra  

HOẠT ĐỘNG  ĐÀO TẠO & HỘI THẢO 

Ngoài các khóa đào tạo bắt buộc theo yêu cầu 
pháp luật, yêu cầu của khách hàng và các yêu 
cầu khác, người lao động 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 2, 
các đơn vị thành viên đã chủ động tổ chức các 
khóa đào tạo nội bộ cho CBCNV của mình. 
Theo đó, PVD Well Services đã tổ chức thành 
công 2 khóa đào tạo nội bộ: Khóa đào tạo quy 
trình quản lý rủi ro và cơ hội, Khóa đào tạo quy 
trình xem xét yêu cầu cung cấp dịch vụ và quy 
trình mua hàng cho tổng cộng 46 học viên.  

Trong quý 2, Công ty PVD Tech cũng tổ chức 
thành công các khóa đào tạo nội bộ sau: 

 Khóa đào tạo an toàn cơ bản cho 55 người.

 Khóa đào tạo hướng dẫn viết thẻ PVD Card
trên phần mềm mới cho 40 người.

 Khóa đào tạo an toàn nâng hạ cho 49 người.

 Khóa đào tạo đánh giá rủi ro, nâng cao nhận
thức môi trường cho 39 người.

 Khóa đào tạo an toàn hóa chất cho 14 người.

Vào ngày 27/05/2022, Xí nghiệp PVD Invest đã 

tổ chức khóa đào tạo nội bộ Mud Cooler, 

Steam boiler & Air Compressor cho 6 học 

viên.  

Từ ngày 27/06 đến 28/06/2022, Công ty Vie-

tubes cũng đã tiến hành đào tạo nội bộ các quy 

trình vận hành của mình cho 67 học viên  

Hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo tại các đơn vị 

thành viên của PV Drilling 

PVD Logging, PVD Expro và PVD Well Services phối hợp tổ chức diễn tập PCCC - Sơ cấp cứu - 
Thoát hiểm/ thoát nạn  tại Căn cứ Vũng Tàu 

Diễn tập PCCC tại  PVD Tech - Căn cứ Vũng Tàu 

Đào tạo nội bộ tại Công ty Vietubes 
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CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI TẠI PV DRILLING

Phân loại chất thải: 

Phân loại chất thải: PV Drilling thực hiện thu gom và phân loại 
ngay tại nguồn phát sinh 

 Chất thải rắn sinh hoạt: gỗ vụn, bao nilon, thức ăn thừa, giấy
...

 Chất thải rắn công nghiệp thông thường: sắt, thép, kim loại ...

 Chất thải nguy hại: hộp mực in, pin thải, bóng đèn huỳnh
quang, chất thải nhiễm dầu, các thùng chứa hóa chất thải, xỉ
hàn, mảnh đá mài, sơn thải, dầu thải, mỡ thải ...

Xử lý chất thải: 

PV Drilling ký hợp đồng với các công ty có chức năng xử lý 
chất thải theo đúng quy định pháp luật, lưu hồ sơ chứng từ về 
chuyển giao chất thải và báo cáo quản lý chất thải theo đúng quy 
định của pháp luật.  

Công tác kiểm tra giám sát: 

Các đơn vị của PV Drilling tự kiểm tra giám sát tuân thủ các quy 
định về quản lý chất thải tại các nhà xưởng ngay sau mỗi ca làm 
việc thông qua việc phân công trách nhiệm rõ ràng đến từng bộ 
phận sản xuất. Hằng năm, Tổng công ty tiến hành kiểm tra việc 
tuân thủ các quy định về quản lý chất thải tại các đơn vị thông 
qua các đợt kiểm tra: Walkabout: 02 lần/năm; Unannounced vis-
it: 03 lần/năm; internal audit: 01 lần/năm. Ngoài ra các đơn vị 
còn chịu sự kiểm tra bởi đơn vị chứng nhận DNV 01 lần/năm và 
sự kiểm tra thường xuyên, không có lịch cố định bởi khách hàng. 

Bên cạnh việc đề cao công tác bảo vệ môi trường trong tất cả các 
hoạt động của mình, PV Drilling cũng chú trọng đến việc đánh 
giá sự tuân thủ pháp luật về môi trường cũng như các tác động 
môi trường của các nhà thầu, nhà cung cấp (tích hợp trong các 
kế hoạch đánh giá HSEQ). Hằng năm, PV Drilling đều xây dựng 
chương trình đánh giá HSEQ các nhà thầu, nhà cung cấp và thực 
hiện nghiêm túc. 

Cam kết của PV Drilling về phát triển bền vững được thể hiện rõ trong chính sách An toàn – Sức khỏe – Môi trường - Chất lượng “Mọi rủi ro có nguy cơ gây nguy hại môi trường đều có 
thể được ngăn ngừa hoặc giảm thiểu”. 

Hệ thống quản lý môi trường của PV Drilling vận hành theo tiêu chuẩn ISO 14001, theo đó công tác quản lý chất thải luôn được chú trọng và quan tâm hàng đầu trong tất cả các hoạt động 
của PV Drilling từ khối văn phòng đến các cơ sở trên bờ cũng như tất cả các giàn khoan ngoài khơi. PV Drilling quản lý chất thải dựa trên nguyên tắc giảm lượng chất thải phát sinh, thúc đẩy tái 
chế nhằm bảo vệ môi trường và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. 

Nguồn phát sinh chất thải tại PV Drilling chủ yếu từ: Hoạt động sinh hoạt hàng ngày: bao nilon, thức ăn thừa, chai/lon đựng nước uống...; Hoạt động văn phòng: hộp mực in, giấy, pin....; 
Chất thải từ quá trình bảo dưỡng thiết bị: giẻ lau nhiễm dầu mỡ, dầu thải ...; Chất thải từ quá trình gia công chế tạo: xỉ mài, xỉ hàn, đá mài, đá cắt ...; Chất thải từ quá trình sơn phủ bề mặt: thùng 
sơn, dung dịch cặn sơn, bụi bắn bi, giấy nhám ... 

Sơ đồ quản lý chất thải tại các cơ sở sản xuất trên bờ 

Công tác quản lý chất thải của các cơ sở sản xuất trên bờ 

Lưu chứa tạm thời CTNH tại các cơ sở sản xuất trên bờ 

Kiểm tra nhà thầu xử lý CTNH – Hà Lộc 
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Phân loại chất thải: 

Trên các giàn khoan của PV Drilling chất thải được phân loại và lưu 
chứa tạm thời trong các thùng chứa được phân loại theo màu sắc.  

 Xanh lá cây – Rác thải tái chế, khó cháy: Nhựa tái chế, thủy 
tinh, ...

 Cam – Rác thải không nguy hại/thông thường, dễ cháy: Giấy, bìa 
các tông, gỗ, ...

 Sọc Đỏ/Vàng - Chất thải nguy hại: giẻ lau dầu, sơn thải / dung 
môi thải, hóa chất tràn thải, lon sơn/chất pha loãng sơn (thinner).

 Đen: Kim loại thải

 Rác trong nhà ăn: các loại ly cốc, chai, hộp, nhựa, giấy sẽ được 
phân loại riêng và nén lại trước khi gửi về bờ. Thực phẩm được 
thải xuống biển sau khi nghiền đến kích thước nhỏ hơn 25 mm 
(theo công ước MARPOL) 

Xử lý chất thải: 

Chất thải trên giàn được phân loại kỹ lưỡng trước khi gửi về đất 
liền, tuân thủ theo các qui định xử lý rác thải của Việt Nam cũng 
như của các quốc gia sở tại khi giàn khoan hoạt động ở nước ngoài.  

Công tác kiểm tra giám sát: 

Trên các giàn khoan, Sĩ quan an toàn (STC) sẽ kiểm tra khu vực thu 
gom chất thải hàng tuần. Trưởng Roustabout tiến hành kiểm tra khu 
vực thu gom và lưu trữ chất thải hàng ngày. Người mới tới giàn 
luôn được hướng dẫn kỹ lưỡng về việc phân loại rác. 

Nhờ vận hành hệ thống quản lý môi trường một cách nghiêm túc và 
có hệ thống mà kể từ khi mới thành lập cho đến nay, công tác quản 
lý chất thải của PV Drilling luôn được cải tiến đáp ứng các yêu cầu 
của tiêu chuẩn ISO 14001 và tuân thủ các yêu cầu của pháp luật. PV 
Drilling luôn được các khách hàng đánh giá cao về công tác quản lý 
chất thải nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung. Thông tin về 
công tác quản lý chất thải được báo cáo minh bạch trong Báo cáo 
thường niên hằng năm của PV Drilling. 

Công tác quản lý chất thải trên các giàn khoan biển 

Sơ đồ quản lý chất thải trên các giàn khoan biển 

Lưu chứa tạm thời rác thải trên giàn khoan 

Lưu chứa và xử lý thức ăn thừa trên giàn khoan 
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CUỘC THI  

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC HSEQ TỔNG CÔNG TY PV DRILLING QUÝ 2 

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, Ban HSEQ đã làm đầu 

mối tổ chức cuộc thi “Trắc nghiệm kiến 

thức HSEQ Tổng công ty PV Drilling” quý 

2 năm 2022. 

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 

Pham Xuan Hung/ 

PVD Invest 

Diễn ra trong thời gian không lâu, từ 1/6-8/6/2022, 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 rất 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 

Vo Quan Huyen/  

PVD DD 

Tran Manh Tien/ 

PVD Baker Hughes 

Dong Nguyen Tho/ 

PVD Tech 

Vuong Kha Duan/ 

PVD Baker Hughes 

Tran Minh Duc/ 

PVD HO 

Do Thi Tuyet Hanh 

PVD Well Services 

Do Huynh Phuong/ 

PVD Tech 

Tran Van Nguyen/ 

PVD Baker Hughes 

Pham Hai Au/    

PVD DD 

Le Quoc Duy/ 

PVD Well Services 



PV DRILLING I 

Customer: VSP 

Location: White Tiger  
BT7 

Zero-LTI: 15 years 
(10/03/2022) 

PV DRILLING VI 

Customer: VSP 

Location: 09-1 BK2 

Zero-LTI: 7 years 
(28/02/2022) 

TAD PV DRILLING V 

Customer: BSP 

Location: ID-26ST 2 
IDDJ01 

Zero-LTI: 9 years 
(03/12/2021) 

LAND RIG  
PV DRILLING 11 

Customer: GBRS 

Location: Sahara Alge-
ria 

Zero-LTI: 6 years 

(01/7/2022) 

PV DRILLING III 

Customer: Hibiscus 

Location: BOC BM3-N 

Zero-LTI: 2 years 
(07/12/2021) 

PV DRILLING II 

Customer: VSP 

Location: Dragon Field 
RC2 

Zero-LTI: 12 years 
(15/9/2021) 

HSE INDEX YEAR TO DATE 30/6/2022 

1 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; ban hành 

ngày 07/07/2022; hiệu lực ngày 25/08/2022. 

2 Thông tư số 15/2022/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi bổ 
sung một số điều của Thông tư 65/2022/TT-BCA ngày 19/6/2020 

của Bộ trưởng Bộ Công an quy định, nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, 
nội dung  và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về 
giao thông đường bộ; ban hành ngày 06/04/2022; hiệu lực ngày 
21/05/2022.  

3 Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ 
về hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của 

doanh nghiệp; ban hành ngày 31/05/2022; hiệu lực ngày 01/06/2022. 

4 Thông tư số 12/2022/TT-BGTVT của  Bộ Giao thông vận tải về 
việc quy định Danh  mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất 

an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ giao thông vận tải; 
ban hành ngày 30/6/2022; hiệu lực ngày 15/08/2022. 

5 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT của  Bộ Y tế về việc ban 
hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về 

an toàn thực phẩm; ban hành ngày 24/01/2022. 

6 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BCT của  Bộ Công Thương về 
việc ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; ban hành 
ngày 16/03/2022.  

7Quyết định số 1341/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn lựa 
chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, 

chống dịch COVID-19; ban hành ngày 24/05/2022; hiệu lực ngày 
24/05/2022. 

8 Quyết định số 1856/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành hướng 
dẫn chẩn đoán và điều trị sau Covid-19 ở trẻ em; ban hành ngày 

05/07/2022; hiệu lực ngày 05/07/2022. 

CẬP NHẬT VBPL  LĨNH VỰC HSEQ TOTAL 

INCIDENTS 11 
 LOST-TIME INCIDENT 0 

8

MANHOURS 

ENVIRONMENT 

44 (ton)  
Solid waste 

55 (ton)  
Hazardous waste 

8 428 (m3) 
Waste water 

Electricity consumption Water consumption 

2 512 020 
Tatal hours 

614 821 
Office 

326 609 
Base/Workshop 

OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY 

4 118  
  HSEQ Training 

55 906 
PVD Card HSEQ Award 

  1 661 (mil VND) 
Award value 

1 310  

10 639 (m3)    1 128 583 (kWh) 

1 570 590 
Offshore 

 PROPERTY DAMAGE 5 

PV DRILLING V: 5 

Oil/Chemical 
Spills 

0 

 LOST-TIME INCIDENT 0 

PV DRILLING III: 1; PV DRILLING II: 1 

 First-Aid Case 2 

 
RECORDABLE INCIDENT

0 
(MTC/RWTC) 

 Near Miss 2 

PV DRILLING V: 2 

Other 2 
PV Drilling V: 2 



PV DRILLING I 

TRAN VAN DUC – Scaffolder 

Card Winner 

TRAN VAN NGHIA – Lead RA 

Card Winner 

PHAM TRONG ANH – Crane Operator 

Card Winner 

NGUYEN TIEN TRUNG - Painter 

Card Winner 

PV DRILLING II 

LE NGOC MANH- Asst. Driller 

Card Winner 

NGUYEN DINH CHUNG - Floorman 

Card Winner 

DO XUAN CHI – Utility 

Card Winner 

PHE CHAN FUI - Mud Cooler 

Card Winner  

RUSDI – Welder 

Card Winner 

PVD CARD PROGRAM ON THE FLEET 

PVD CARD WINNER 
Quarter 2- 2022 

PV DRILLING VI 

TRAN QUOC TUAN - Roustabout 

Card Winner 

HO QUANG SANG - Deckpusher 

Card Winner 
NGUYEN VAN THAI  - Roustabout 

Card Winner 

DO ANH TUAN - Head Roustabout 

Card Winner 

HO HONG THUAN - Asst. Driller 

Card Winner 
VU DUC TRIEU - Campboss 

Card Winner 

PV DRILLING V 

ISHAMUDDIN - Floorman 
 Card Winner 

RAYNOLD - Roustabout 

Card Winner 

MUSTAFA – Storeman 

Card Winner 

MICHEAL JEMBAT – Deckpusher 
Card Winner 

ROSMAINI– Floorman 

Card Winner 

USAY JAYAN - Crane Operator 

Card Winner 

PV DRILLING III 

9 



10

Vào giờ nghỉ trưa, tôi quan sát thấy 
khói bốc lên nhẹ và có mùi cháy từ 
thùng rác nơi Nhà xưởng. Khi tôi 
mở nắp thùng rác để kiểm tra thì 
quan sát thấy điếu thuốc lá còn chưa 
tắt lửa ở bên trong thùng rác này.  

Tôi đã dùng nước dập tắt ngay. Tôi 
nhận ra hôm đó do tổng vệ sinh nhà 
xưởng nên mọi người đã dọn dẹp 
hết các vật dụng trên bàn như bình 
nước, khăn giấy..., trong đó có gạt 
tàn thuốc, nên tôi đã sắp xếp ngăn 
năp các vật dụng này về lại đúng vị 
trí của nó để mọi người dễ dàng sử 
dụng khi cần. 

Quan sát thấy tại xưởng CKCT 
người vận hành cầu trục có khi vừa 
nâng vừa di chuyển hàng, nguy cơ 
không kiểm soát mã hàng dao động 
lớn có thể lật đổ hoặc va đập. 

Tôi đã nhắc nhở người vận hành 
nâng hàng lên ổn định rồi mới di 
chuyển từ từ. 

Tôi thấy cửa thoát hiểm tại lầu 4 
Sailing Tower (cửa thoát hiểm gần 
khu vực nhà vệ sinh) bị kẹt khóa 
nên không thể mở ra bên ngoài. 
Việc này rất nguy hiểm vì khi xảy ra 
tình huống khẩn cấp thì mọi người 
không thể mở cửa này để thoát hiểm 
ra bên ngoài. 

Tôi đã báo ngay đến bộ phận phụ 
trách bên Văn phòng Tổng công ty 
PV Drilling, để Văn phòng yêu cầu 
Ban quản lý tòa nhà thực hiện kiểm 
tra và  sửa chữa ngay cửa thoát hiểm 
này. 

PVD HO 

(theo Quyết định số: 200/QĐ - PVD, ngày 18 tháng 07 năm 2022) 

VÕ THỊ THANH XUÂN 

Văn phòng Tổng công ty 

VÕ TRUNG TRÍ 

Căn cứ Vũng Tàu 

PVD Well Services 

NGUYỄN MINH PHƯƠNG 

Căn cứ Vũng Tàu 

PVD Tech 

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 2, 2022 

(Chủ động  -  Cẩn trọng  -  Tận tâm) 




