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

Trong quý 3/2022, thị trường khoan dầu khí có nhiều tín hiệu hồi phục tích cực, tất cả các 

giàn khoan biển và đất liền của Tổng công ty tiếp tục hoạt động phục vụ các chiến dịch 

khoan cho các khách hàng trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên của 

PV Drilling đã rất nỗ lực cố gắng có thêm nhiều hợp đồng/dịch vụ mới như PVD Well 

Services (hợp đồng cung cấp dịch vụ kéo thả ống chống công nghệ cao CRTi cho VSP, 

hợp đồng cung cấp dịch vụ khoan phá van bị kẹt trong đầu giếng - TWCV Milling 

Equipment & Services - cho Idemitsu), PVD Logging (dịch vụ Through Coil Tubing 

Fishing cho Idemitsu, Thang Long JOC) .v.v…góp phần đảm bảo cho việc hoàn thành kế 

hoạch năm 2022 của các đơn vị thành viên của Tổng công ty PV Drilling. Đây là những 

tín hiệu đáng mừng chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập một số đơn vị thành viên của 

Tổng công ty như PVD Drilling Division, PVD Well Services, PVD Offshore, PVD 

Training. 

Trong ba tháng vừa qua, các hoạt động HSEQ tại PV Drilling được triển khai theo đúng kế 

hoạch, cả trên các giàn khoan cũng như tại các cơ sở sản xuất trên bờ. Nhờ áp dụng nhiều 

biện pháp thích hợp nhằm đảm bảo công tác An toàn Sức khỏe Môi trường trong vận hành 

sản xuất, mục tiêu an toàn (Zero LTI) vẫn luôn được duy trì. Cùng với đó, chương trình 

đánh giá nội bộ đã được triển khai hiệu quả trong toàn Tổng Công ty nhằm duy trì hiệu lực 

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

45001:2018. Ngoài ra, chương trình khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ nhân viên 

PV Drilling cũng vừa được tổ chức từ đầu tháng 10/2022. 

Đặc biệt, vào ngày 15/9/2022, giàn khoan tự nâng PV DRILLING II đã đạt thành tích vận 

hành an toàn trong 13 năm liên tục (Zero LTI). Đây là một kỷ lục mang tầm cỡ quốc tế và 

thành tích của giàn PV DRILLING II mang lại niềm tự hào cho Tổng công ty cũng như 

cho mỗi CBCNV chúng ta. Hiện nay, giàn PV DRILLING II đang thực hiện chương trình 

khoan cho khách hàng Premier Oil Indonesia tại mỏ Pelikan, ngoài khơi Indonesia, mở ra 

cơ hội lớn cho PV Drilling thâm nhập vào thị trường đầy tiềm năng này. 

Ô nhiễm tiếng ồn là cụm từ không quá xa lạ đối với nhiều người, đặc biệt là những người 

sống ở khu vực thành thị nơi có tốc độ phát triển hiện đại hóa ngày càng nhanh chóng. Ô 

nhiễm tiếng ồn có thể gây ra suy giảm thính lực hoặc mất thính lực hoàn toàn, điều này 

gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe thể chất và tinh thần, giáo dục cũng như việc làm 

của người bệnh. Đặc biệt là khi cuộc sống ngày càng phát triển, độ tuổi bị suy giảm thính 

lực hay mất thính lực do tiếng ồn càng ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Chuyên san lần này 

xin gửi đến quý bạn đọc bài viết chuyên đề Suy giảm thính lực do tiếng ồn không do nghề 

nghiệp. Hy vọng rằng những thông tin hữu ích này sẽ góp phần nâng cao nhận thức của 

bạn đọc về ô nhiễm tiếng ồn không do nghề nghiệp, qua đó chủ động bảo vệ an toàn cá 

nhân trước tác hại của ô nhiễm tiếng ồn (nếu có) trong cuộc sống hiện tại. 

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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6-  Kết quả cuộc thi trắc 

nghiệm HSEQ quý 3             
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giàn khoan 

Cập nhật VBPL      

8-  Thưởng An toàn  khối 

giàn khoan 

9 - Thưởng An toàn khối 

trên bờ    

 

TRONG SỐ NÀY 

PV  DRILLING II 

Nối tiếp thành công của giàn kho-

an PV DRILLING I, vào đúng 

00h00 ngày 15/09/2022, giàn 

khoan tự nâng PV DRILLING II 

của Tổng công ty PV Drilling 

chinh phục cột mốc 13 năm liên 

tiếp vận hành an toàn, không để 

xảy ra sự cố mất thời gian lao 

động (Zero LTI) được công nhận 

bởi Hiệp hội các nhà thầu khoan 

dầu khí quốc tế (IADC). Thành 

tích nói trên là kỷ lục mang tầm 

cỡ quốc tế và PV DRILLING II 

là giàn khoan thứ hai trong tổng 

số bốn giàn khoan tự nâng của 

PV Drilling đạt được cột mốc lịch 

sử này. 

Trong 13 năm hoạt động của 

mình, giàn PV DRILLING II đã 

liên tục hoạt động an toàn và đạt 

hiệu quả cao, tạo được uy tín 

vững chắc trên thị trường 

khoan tại Việt Nam và Đông 

Nam Á. Để duy trì được 

thành tích liên tục 13 năm 

này, phải kể đến sự cố gắng, 

nỗ lực không mệt mỏi của cả 

một tập thể đoàn kết từ Ban 

giám đốc Xí nghiệp Điều 

hành Khoan đến CBCNV 

trên giàn khoan, sự cam kết, 

hỗ trợ mạnh mẽ từ Ban Tổng 

giám đốc Tổng công ty. 

Hiện tại, giàn khoan PV 

DRILLING II đang thực 

hiện chiến dịch khoan cho 

khách hàng Premier Oil In-

donesia tại mỏ Pelikan, 

ngoài khơi Indonesia, mở ra 

cơ hội lớn cho PV Drilling 

thâm nhập vào thị trường 

đầy tiềm năng này. 

CHÚC MỪNG GIÀN PV DRILLING II ĐẠT THÀNH TÍCH 13 NĂM VẬN HÀNH AN TOÀN   

NĂM  VẬN  HÀNH  AN TOÀN 

Zero LTI 

13 
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lực của hệ thống quản lý HSEQ. Cụ thể, 

trong tháng 07 vừa qua, Công ty PVD 

Tech, Xí nghiệp Điều hành Khoan và Xí 

nghiệp PVD Invest đã tiến hành đánh giá 

hệ thống quản lý của mình, việc đánh giá 

được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia có 

năng lực, nhiều kiến thức chuyên môn và 

kinh nghiệm trong lĩnh vực được đánh giá. 

Kết quả, tại PVD Tech có 18 điểm nhận xét 

và 08 điểm cải tiến, tại Xí nghiệp Điều 

hành Khoan gồm 08 điểm nhận xét, tại 

PVD Invest chỉ có 03 điểm nhận xét. Tất cả 

các phát hiện đánh giá trên đã được các 

phòng ban liên quan tiến hành phân tích 

nguyên nhân và triển khai các biện pháp 

khắc phục. 

Từ ngày 02/08 đến ngày 03/08/2022, Công 

ty PVD Logging đã tiến hành tổ chức đánh 

giá nội bộ tại các phòng ban tại Văn phòng 

Tp. HCM và Căn cứ Vũng Tàu với mục 

đích duy trì tính hiệu lực của Hệ thống 

quản lý HSEQ. Kết quả có 01 điểm không 

phù hợp nhỏ, 15 điểm nhận xét và 05 điểm 

cải tiến được ghi nhận và đã được đóng 

HOẠT ĐỘNG HSE  

TRÊN GIÀN KHOAN 

Trong quý 3 năm 2022, các giàn khoan PV 

DRILLING I và PV DRILLING VI tiếp 

tục khoan cho khách hàng VSP, giàn kho-

an PV DRILLING II hiện đang khoan cho 

khách hàng Premier Oil tại Indonesia sau 

khi kết thúc chiến dịch khoan cho khách 

hàng VSP, giàn khoan PV DRILLING III 

tiếp tục khoan cho khách hàng Hibiscus 

Petroleum tại Malaysia,  giàn khoan PV 

DRILLING V tiếp tục khoan cho khách 

hàng BSP tại Brunei, giàn khoan PV 

DRILLING 11 đang khoan cho khách 

hàng GBRS tại sa mạc Sahara tại Algeria. 

Định kỳ, chiến dịch an toàn quý 03 với 

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

được triển khai rộng rãi trên tất cả các giàn 

khoan biển của PV Drilling. Chủ đề của 

quý này nhằm giúp người lao động nhận 

biết các mối nguy và phòng tránh rủi ro có 

thể gặp phải liên quan đến máy móc, thiết 

bị trong quá trình làm việc từ đó đưa ra 

các biện pháp kiểm soát phù hợp. Để đảm 

bảo an toàn, người lao động phải tuân thủ 

đúng các quy trình, quy phạm có liên 

quan, các giấy phép làm việc bắt buộc 

(PTW, Sub Cer-tificate) và bảng đánh giá 

rủi ro công việc (JSA) nhằm giữ bản thân 

và đồng nghiệp ở ngoài Vùng nguy hiểm. 

Song song với chủ đề “Line of Fire”, trong 

quý 3, Xí nghiệp Điều hành Khoan cũng 

đã tổ chức Chiến dịch sức khỏe “Healthy 

Life – Lối sống lành mạnh” với mục đích 

cung cấp kiến thức cho người lao động về 

chế độ dinh dưỡng phù hợp trong khẩu 

phần ăn hàng ngày, và những tác hại xấu 

cho sức khỏe từ việc ăn uống không kiểm 

soát, đây là nguyên nhân gây ra các bệnh 

như tiểu đường, huyết áp cao, xơ vữa động 

mạnh, gout… 

HOẠT ĐỘNG HSEQ ĐỊNH KỲ 
Trong toàn Tổng công ty PV Drilling, 

công tác duy trì hệ thống quản lý HSEQ 

trong quý 3 năm 2022 được triển khai 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 3 năm 2022 như sau: 

Trên các giàn khoan biển thuộc Xí nghiệp 

Điều hành Khoan, định kỳ hằng tuần tổ 

chức kiểm tra công tác an toàn nhằm đảm 

bảo tuân thủ đúng theo các yêu cầu của 

khách hàng cũng như PV Drilling. 

Từ ngày 02/08 đến ngày 16/09/2022, Ban 

ATCL đã tiến hành đánh giá nội bộ Hệ 

thống quản lý HSEQ tại Khối Văn phòng 

Tổng công ty, 7 đơn vị thành viên và 3 

công ty cổ phần, liên doanh. Kết quả của 

các cuộc đánh giá sau đó đã được chuyển 

đến lãnh đạo các đơn vị để đề xuất các 

hành động khắc phục và cải tiến. Từ kết 

quả đánh giá cho thấy, hệ thống quản lý 

HSEQ của Tổng công ty PV Drilling đang 

được duy trì một cách có hiệu lực. 

Trước đó, một số đơn vị cũng đã tổ chức 

đánh giá nội bộ nhằm kiểm tra tính hiệu 

Chiến dịch an toàn “Line of  Fire” 

Ban ATCL đánh giá nội bộ tại Công ty Vietubes 

API đánh giá tại Công ty PVD Well Services 

Chiến dịch sức khỏe “Healthy Life” 
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hoàn toàn. 

Ngoài việc triển khai đánh giá nội bộ 

tại Tổng công ty và các đơn vị thành 

viên, trong quý 3, Công ty DNV đã 

tiến hành đánh giá giám sát định kỳ 

lần thứ hai hệ thống quản lý Chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2015 tại Xí nghiệp PVD Invest. 

Kết thúc buổi đánh giá có 2 điểm 

nhận xét được ghi nhận và đang 

trong thời gian phân tích nguyên 

nhân và khắc phục. 

Từ ngày 02/08 đến 04/08/2022, Viện 

Dầu khí Hoa Kỳ (API) đã tiến hành 

đánh giá Hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn API Q2 tại 

Văn phòng Hồ Chí Minh và Xưởng 

sản xuất tại Vũng Tàu của Công ty 

PVD Well Services. Kết quả đánh 

giá cho thấy Hệ thống quản lý của 

Công ty vẫn được duy trì rất tốt và 

không có sự không phù hợp nào 

được phát hiện trong lần đánh giá 

này. 

Nhằm đảm bảo tốt các dịch vụ cung 

cấp cho giàn khoan, vào các ngày 

03/08/2022,  09/08/2022 và 

12/08/2022, Xí nghiệp PVD DD đã 

lần lượt tiến hành đánh giá hệ thống 

quản lý HSEQ tại Công ty PVD Tech 

- gia công, chế tạo và bảo dưỡng các 

thiết bị giàn khoan; Công ty Petroset-

co - cung cấp dịch vụ suất ăn trên 

biển, và Công ty điện tử Hà Nội HE-

CO. Kết quả đánh giá cho thấy 3 nhà 

cung cấp đều đáp ứng được các yêu 

cầu của Xí nghiệp đề ra. Cũng trong 

quý 3, lần lượt vào các ngày 

05/08/2022, 08/08/2022 và 

10/08/2022, Công ty PVD Offshore 

đã tiến hành đánh giá công tác HSEQ 

tại các nhà thầu của mình bao gồm 

Công ty CANDT, Công ty Đức Tùng 

và Công ty HT. Kết quả đánh giá cho 

thấy các nhà thầu trên hoàn toàn đáp 

ứng các yêu cầu của Công ty. 

Theo kế hoạch đánh giá nhà cung 

cấp, vào ngày 01/07/2022 và ngày 

05/08/2022, Công ty Premier Oil 

Vietnam Offshore B.V. (POVO) đã 

tiến hành đánh giá hệ thống quản lý 

HSEQ tại Công ty PVD Logging, đợt 

đánh giá này khách hàng tập trung 

vào 2 mảng dịch vụ là Wireline và 

Mud Logging. Kết thúc đợt đánh giá 

có 1 điểm cải tiến được ghi nhận và 

đã hoàn thành khắc phục, được khách 

hàng đánh giá cao. Nhằm đảo bảo tốt 

công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị cho 

chiến dịch khoan giếng  CS-

S22P_CS-N23P, vào ngày 

14/09/2022, POVO cũng đã tiến hành 

đánh giá hệ thống quản lý HSEQ tại 

Công ty PVD Well Services dưới 

hình thức trực tuyến. Kết quả đánh 

giá cho thấy Công ty vẫn duy trì tốt 

hệ thống quản lý HSEQ và đáp ứng 

các yêu cầu của khách hàng đưa ra. 

Cũng trong tháng 9, vào ngày 

15/09/2022 Công ty Điều hành chung 

Biển Đông (BienDong POC) đã tiến 

hành đánh giá hệ thống quản lý 

HSEQ tại Công ty PVD Offshore, kết 

quả kiểm tra không ghi nhận phát 

hiện nào, khách hàng đánh giá cao hệ 

thống quản lý HSEQ của đơn vị.  

Trong quý 3 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 22/07/2022, 

28/07/2022 và 09/08/2022, Công ty 

đã tiếp đón các đoàn kiểm tra từ 

khách hàng ASME, CITECH, và 

NOC. 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, Công ty PVD Well Ser-

vices, Công ty PVD Baker Hughes và 

Xí nghiệp PVD Invest đã duy trì định 

kỳ các cuộc họp an toàn hằng tháng 

nhằm cung cấp đến người lao động 

các thông tin về ATSKNN từ Tổng 

công ty, khách hàng và nội bộ Công 

ty. 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. 

   CÔNG TÁC ATSKMT & VSLĐ 

Trong hai ngày 21 - 22/07/2022, Ban 

An toàn Chất lượng – Tổng công ty 

PV Drilling đã 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 không báo trước 

lần thứ 2 năm 2022 theo chương 

trình hành động năm 2022 của Ban 

An toàn Chất lượng (HSE Unan-

nouncement visit lần 2/2022), nhằm 

đánh giá khách quan sự tuân thủ các 

quy định về An toàn – Sức khỏe 

nghề nghiệp – Môi trường tại các 

đơn vị. 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 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                                                       

Khách hàng POVO đánh giá tại PVD Logging 

Công ty NOC và CITECH kiểm tra tại PVD 
Tech - Căn cứ Vũng Tàu 

Họp an toàn tháng 7 tại PVD Invest 

Căn cứ Vũng Tàu  

Họp an toàn tháng 8 tại PVD Well 
Services dưới hình thức trực tuyến 
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trong quá trình kiểm tra, tập trung vào các nội 

dung: Sơ cấp cứu, An toàn thiết bị và Quản lý rác 

thải. 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 06 và 07/2022, PV Drilling đã tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động 

vì môi trường năm 2022 và Ngày môi trường thế 

giới với chủ đề “Chỉ một Trái đất – Only One 

Earth”. 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 người lao động về trách nhiệm bảo 

vệ môi trường. 

Trong quý 3, Công ty PVD Baker Hughes đã cho 

tiến hành lợp tôn sáng cho toàn bộ khu vực 

Xưởng CWI với mục đích tiết kiệm năng lượng, 

giảm lượng khí thải carbon vào môi trường, cung 

cấp ánh sáng tự nhiên cho khu vực bên trong 

xưởng, cũng như duy trì tâm trạng tốt và môi 

trường làm việc lành mạnh cho người lao động. 

Nhằm mang đến cho người lao động một môi 

trường làm việc Xanh – Sạch - Đẹp, Xí nghiệp 

PVD Invest đã cho tiến hành phát quang, dọn dẹp 

khu vực làm việc ngoài bãi cũng như tiến hành 

phun thuốc diệt muỗi nhằm phòng dịch sốt xuất 

hiện đang bùng phát tại các tỉnh phía Nam. 

ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP 

Nhằm đảm bảo người lao động làm quen và 

thuần thục trong công tác ứng phó với các tình 

huống khẩn cấp khi có sự cố xảy ra như cháy/nổ, 

đổ sập công trình, khí H2S…, các giàn khoan 

biển của PV Drilling tiếp tục duy trì diễn tập ứng 

phó tình huống khẩn cấp định kỳ hằng tuần, cụ 

thể trong quý 3 mỗi giàn khoan đã diễn tập được 
Lợp tôn sáng tại Xưởng CWI - Căn cứ Vũng Tàu 

tổng cộng 13 lượt. 

HOẠT ĐỘNG  ĐÀO TẠO & HỘI THẢO 

Công tác đào tạo, huấn luyện về ATKSMT luôn 

được chú trọng tại PV Drilling, bên cạnh các 

khóa đào tạo an toàn bắt buộc theo yêu cầu 

pháp luật đối với người lao động làm các công 

việc đặc thù như tiếp xúc phóng xạ, H2S, 

PCCC…các đơn vị cũng chủ động đứng ra tổ 

chức các khóa đào tào nội bộ nhằm nâng cao 

kiến thức chuyên môn cũng như ý thức về an 

toàn cho người lao động. Cụ thể trong quý 3 

vừa qua, Công ty PVD Tech đã tổ chức được 

172 lượt người tham gia khóa an toàn cơ bản; 

32 lượt người tham gia khóa đánh giá rủi ro, 

nâng cao nhận thức môi trường và 08 lượt 

người tham gia khóa an toàn hóa chất; Công ty 

PVD Baker Hughes đã tổ chức được 19 lượt 

người tham gia khóa vận hành an toàn xe nâng; 

PVD Well Services đã tổ chức thành công khóa 

đào tạo nhận thức API Q2 cho tất cả CBCNV 

Công ty dưới hình thức trực tuyến.  

Ngoài các khóa đào tạo nội bộ, một số khóa học 

bắt buộc phải được tổ chức tại các trung tâm 

đào tạo bên ngoài, cụ thể trong quý 3, Công ty 

PVD Well Services đã tổ chức được các khóa 

đào tạo bên ngoài sau: 

 Ngày 22/07/2022, cử 10 thành viên Đội ứng 
cứu sự cố khẩn cấp tham gia khóa học sơ cấp 
cứu. 

 Từ ngày 05/09 đến ngày 06/09/2022, cử 01 
người tham gia khóa học nhận diện và đánh 
giá rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 và 
ISO 14001:2015. 

 Từ ngày 12/09 đến ngày 16/09/2022, cử 01 
người tham gia khóa học Đánh giá viên 
trưởng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO 9001:2015. 

 

ĐOÀN PV DRILLING ĐẠT GIẢI BA TOÀN 
ĐOÀN TẠI HỘI THI ATVSV GIỎI NGÀNH 

DẦU KHÍ LẦN THỨ IX NĂM 2022  

Hội thi ATVSV giỏi lần IX năm 2022 do Tập 

đoàn Dầu khí Việt Nam và Công đoàn Dầu khí 

Việt Nam phối hợp tổ chức đã diễn ra trong hai 

ngày 29-30/09 tại Khách sạn Dầu khí PTSC, 

thành phố Vũng Tàu. Hội thi thu hút 118 thí sinh 

đến từ 17 đội là các đơn vị, công đoàn trực thuộc 

Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Các đội đã trải 

qua 3 phần thi: phần thi chào hỏi, phần thi lý 

thuyết, và phần thi thực hành sơ cấp cứu, thực 

hành phòng cháy chữa cháy…Kết thúc Hội thi, 

Đoàn thí sinh dự thi của PV Drilling đã giành 

giải Ba toàn đoàn. 

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2022 tại các 

đơn vị thành viên của PV Drilling 

PV Drilling nhận giải 3 toàn đoàn tại Hội thi ATVSV giỏi lần thứ IX 

Phun thuốc diệt muỗi tại  PVD Invest - Căn cứ 

Vũng Tàu 
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CUỘC THI  

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC HSEQ TỔNG CÔNG TY PV DRILLING QUÝ 3 

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 

3 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 

 

Doan Hong Hanh/ 

PVD Well Services 

Diễn ra trong thời gian không lâu, từ 5/9-12/9/2022, 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 

Nguyen Thi Le Hao/ 

PVD Tech 

Le Thi To Nhu/   

PVD Well Services 

Nguyen Thi Huyen 

PVD Well Services 

Bui Van Quy/    

PVD Well Services 

Do Thi Tam/      

PVD Well Services 

Thai Hoai Trung/ 

PVD Well Services 

Pham Chi Thanh/ 

PVD Well Services 

Nguyen Thi Thanh Phương/ 

PVD Well Services 

Vu Thi Ngan/    

PVD Well Services 

Nguyen Hoang Duc/ 

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: Premier Oil 

Location: Pelikan Indo-
nesia 

Zero-LTI: 13 years 
(15/9/2022) 

HSE INDEX YEAR TO DATE 30/9/2022 

1 Nghị định số 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi 
tiết một số điều của Luật An ninh mạng; ban hành ngày 

15/08/2022; hiệu lực ngày 01/10/2022. 

2 Thông tư số 05/2022/TT-BYT của Bộ Y Tế quy định chi tiết một 
số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị 

y tế; ban hành ngày 01/08/2022; hiệu lực ngày 01/08/2022. 

3 Thông tư số 10/2022/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2013/TT-

BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường; ban hành ngày 
28/07/2022; hiệu lực ngày 12/09/2022.  

4 Thông tư số 20/2022/TT-BGTVT của  Bộ Giao thông vận tải về 
việc quy định các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di 
động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho 
phương tiện thủy nội địa; ban hành ngày 29/7/2022; hiệu lực ngày 
01/01/2023. 

5 Thông tư số 13/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ 
Khoản 6 Điều 7 Thông tư số 05/2021/TT-BCT quy định chi tiết 

một số nội dung về an toàn điện; ban hành ngày 25/08/2022; hiệu lực 
ngày 18/10/2022.  

6 Quyết định số 2024/QĐ-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi 
Trường  về việc ban hành Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, giám 

sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; ban hành 
ngày 29/08/2022; hiệu lực ngày 29/08/2022.  

7Quyết định số 1760/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ 
về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin và an ninh 

mạng; ban hành ngày 09/09/2022; hiệu lực ngày 09/09/2022. 

8 Quyết định số 2122/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng 
dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm Covid 19 ở người lớn; ban 

hành ngày 01/08/2022; hiệu lực ngày 01/08/2022. 

9 Quyết định số 2447/QĐ-YT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng 
dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch Covid 19 tại nơi công 

cộng; ban hành ngày 06/09/2022; hiệu lực ngày 06/09/2022. 

CẬP NHẬT VBPL  LĨNH VỰC HSEQ TOTAL 

INCIDENTS 19 
 LOST-TIME INCIDENT 0 

5 

MANHOURS 

ENVIRONMENT 

57 (ton)  
Solid waste 

97 (ton)  
Hazardous waste 

11 072 (m3) 
Waste water 

3 796 317 
Tatal hours 

941 727 
Office 

505 196 
Base/Workshop 

OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY 

7 887 
  HSEQ Training 

92 266 
PVD Card HSEQ Award 

  2 379 (mil VND) 
Award value 

2 134  

14 056 (m3)  
Water consumption 

  1 752 057 (kWh) 
Electricity consumption 

2 349 394 
Offshore 

 PROPERTY DAMAGE 8 

PV DRILLING V: 5; PV DRILLING III: 1; PV- 

DRILLING VI: 2 

Oil/Chemical 
Spills 

0 

 LOST-TIME INCIDENT 0 

PV DRILLING III: 1; PV DRILLING II: 2 

 First-Aid Case 3 

RECORDABLE INCIDENT
2 (MTC/RWTC) 

PV DRILLING 11: 2 

 Near Miss 4 

PV DRILLING V: 2; PV DRILLING 11: 2 

Other 2 
PV Drilling V: 2 



PV DRILLING I 

TRAN THE DANG – Scaffolder 

Card Winner 

DOI DUY DUONG – ACO 

Card Winner 

LUU VAN LOI – Asst. Driller 

Card Winner 

CAO HUU PHUOC - Painter 

Card Winner 

PV DRILLING II 

RATNO SAKAM SAFARI - Welder 

Card Winner 

LE NGOC HOA - Derrickman 

Card Winner 

SUGIANTO – Cook 

Card Winner 

JULAI ANAK KANYAN - Crane Operator 

Card Winner  

ANDYTAX ADANG – Extra Roustabout 

Card Winner 

PVD CARD PROGRAM ON THE FLEET 

PVD CARD WINNER 
Quarter 3- 2022 

PV DRILLING VI 

HA QUANG SANG - Deckpusher 

Card Winner 

NGUYEN ANH TUAN - Utility 

Card Winner 
NGUYEN DINH CHUNG - Floorman 

Card Winner 

NGUYEN AN DUC - Night Electrician 

Card Winner 

LE VAN LOI - Crane Operator 

Card Winner 
TRAN QUANG KHAI - Derrickman 

Card Winner 

PV DRILLING V 

MOHAMAD GHAZALI  - Steward 
 Card Winner 

MOHD RUSDI BIN ALI - Welder 

Card Winner 

HOANG KHAC THANH – Asst. E.T 

Card Winner 

SHAH RIZAN JOJO – Hali Bss 
Card Winner 

MOHD KAMRAN SHAH – Utility 

Card Winner 

MUSTAF - Crane Operator 

Card Winner 

PV DRILLING III 
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Tủ điện ngoài trời bị gỉ sét nắp, nắp 
bị hở, nguy cơ nước mưa bị tạt vào 
trong gây chập điện. 

Tôi đã báo cáo người phụ trách đề 
nghị PTSC Supply Base khắc phục.  

Quan sát thấy máy nén khí có nhiều 

nước bên trong, anh/em không xả 

hàng ngày, có nguy cơ nước lẫn vào 

khí gây hỏng thiết bị và nổ máy nén 

khí. Đề nghị dán thông báo hướng 

dẫn cho người lao động biết. 

Tôi đã hướng dẫn anh/em xả đáy 
hàng ngày cho máy.  

Quan sát thấy tại xưởng Cơ khí Chế tạo 
2 phát hiện sợi dây khí gas bị cháy xém 
một điểm có hiện tượng rò khí tại vị trí 
này. 

Tôi đã dừng công việc lại, yêu cầu thợ 
bảo trì khắc phục. 

(Đã cắt bỏ đoạn rò khí này và thay thế 
bằng khớp nối)  

PVD TECH 

(theo Quyết định số: 286/QĐ - PVD, ngày 12 tháng 10 năm 2022) 

ĐINH ĐỨC THIỆN 

Căn cứ Vũng Tàu 

VŨ THANH PHONG 

Căn cứ Vũng Tàu 

PVD DD 

VŨ TUẤN ANH 

Căn cứ Vũng Tàu 

PVD INVEST 

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 3, 2022 

(Chủ động  -  Cẩn trọng  -  Tận tâm) 




