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

Năm 2022, tuy phải hoạt động trong điều kiện khó khăn, cạnh tranh do thiếu việc làm, đơn 
giá dịch vụ thấp và chi phí hạn hẹp nhưng PV Drilling vẫn đảm bảo tất cả các giàn khoan 
sở hữu có việc làm. Mặc dù kết quả SXKD năm 2022 của PV Drilling dự kiến không đạt 
được như kỳ vọng do chịu ảnh hưởng tiêu cực của tình hình tài chính thế giới dẫn đến tăng 
tỷ giá, tăng lãi suất; việc Tổng công ty thâm nhập thành công vào thị trường Indonesia sau 
thời gian dài kiên trì đeo đuổi cùng với việc các đơn vị thành viên nỗ lực cố gắng có thêm 
nhiều hợp đồng mới, phát triển nhiều dịch vụ mới là những tín hiệu tích cực trong năm 
2022.  

Đối với công tác an toàn chất lượng, chúng ta tự hào với thành tích Zero-LTI được duy trì 
trong toàn Tổng công ty trong cả năm 2022 cùng với hiệu suất hoạt động trung bình của 
các giàn khoan trên 99%, trong đó giàn khoan nước sâu PV DRILLING V đạt trên 98%. 
Việc giàn khoan PV DRILLING I đạt 15 năm Zero-LTI vào ngày 10/3/2022, giàn khoan 
PV DRILLING II đạt 13 năm Zero-LTI vào ngày 15/9/2022 là những thành tích mang tầm 
cỡ quốc tế. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh hầu hết các giàn khoan của Tổng 
công ty đang hoạt động tại nước ngoài, người lao động trên giàn khoan gặp nhiều rào cản 
về văn hóa và ngôn ngữ, tạo ra thách thức lớn trong việc duy trì kết quả an toàn và hiệu 
suất hoạt động.  

Đối với năm 2023, cùng với xu hướng tăng của giá dầu, nhu cầu giàn khoan được dự báo 
cũng sẽ tăng dần. Hiện các giàn khoan sở hữu của PV Drilling dự kiến sẽ có việc làm liên 
tục và ổn định cho cả năm 2023 với đơn giá dịch vụ đã được cải thiện, tăng 40%-50% so 
với năm 2022. Đây chính là cơ sở để PV Drilling tự tin và lạc quan với hoạt động SXKD 
trong năm 2023. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển bền vững, Tổng công ty xác định 
một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo cung cấp dịch vụ khoan và kỹ thuật giếng 
khoan an toàn, chất lượng và hiệu quả, tạo tiền đề giúp PV Drilling giữ vững thương hiệu 
và tự tin vươn ra biển lớn.  

Các thiết bị chịu áp lực ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp 
trong đó có ngành dầu khí cũng như trong đời sống sinh hoạt hàng ngày như tại các tiệm 
sửa xe. Song song đó, các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thiết bị chịu áp lực cũng 
thường xuyên xảy ra gây ra nhiều tai nạn lao động dẫn đến tổn thất về người và tài sản. 
Chuyên san lần này xin gửi đến quý bạn đọc bài viết chuyên đề an toàn bình chịu áp lực, 
một dạng thiết bị chịu áp lực để góp phần nâng cao nhận thức an toàn, ngăn ngừa tai nạn 
lao động và đặc biệt là tuân thủ các quy định pháp luật và an toàn vệ sinh lao động đối với 
loại thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.  

Chào đón năm mới Quý Mão 2023 với tâm thế lạc quan hơn, kỳ vọng gặt hái nhiều thành 
quả hơn, thay mặt Ban Lãnh đạo, tôi xin chúc toàn thể CBCNV 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 V 

Vào đúng 00h00 ngày 03 tháng 
12 năm 2022, giàn khoan PV 
DRILLING V, giàn khoan tiếp 
trợ nửa nổi nửa chìm – TAD đầu 
tiên của PV Drilling đã đạt thành 
tích 10 năm vận hành an toàn – 
Zero LTI. Trong bối cảnh gặp 
nhiều khó khăn và thách thức do 
có sự khác biệt lớn về ngôn ngữ, 
văn hóa khi giàn đang khoan cho 
BSP tại Brunei, việc đạt được 
cột mốc an toàn này thể hiện sự 
đồng lòng, quyết tâm không biết 
mệt mỏi của cả một tập thể đoàn 

kết vì mục tiêu an toàn chung. 

Thành tích này thể hiện bản lĩnh 
của người tiên phong của ngành 
khoan dầu khí Việt Nam - không 
bao giờ chùn bước trước những 
khó khăn, thách thức, càng khó 
khăn bao nhiêu thì bản lĩnh càng 
được tôi luyện bấy nhiêu. Con 
đường phía trước còn dài và đầy 

chông gai, nhưng với sự 
khát khao cống hiến, sự 
đoàn kết như một của một 
tập thể gắn kết từ Ban Tổng 
giám đốc Tổng công ty, Ban
giám đốc Công ty PVD 
Deepwater, Ban giám đốc 
Xí nghiệp ĐHK và người 
lao động trên giàn khoan, 
chắc chắn chúng ta sẽ làm 
được và tiếp tục tạo nên 
những kỷ lục mới trong 
công tác an toàn. 

Cũng trong quý 4 năm 2022, 
vào lúc 00h00 ngày 07 tháng 
12 năm 2022, giàn khoan 
PV DRILLING III, đã cán 
mốc 03 năm liên tục không 
để xảy ra sự cố mất ngày 
công lao động – Zero LTI 
được Hiệp hội các nhà thầu 
khoan quốc tế IADC công 
nhận. Giàn hiện đang thực 

CHÚC MỪNG GIÀN PV DRILLING V ĐẠT THÀNH TÍCH 10 NĂM VẬN HÀNH AN TOÀN 

NĂM  VẬN  HÀNH  AN TOÀN 

Zero LTI 
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chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và 
ISO 45001:2018. 

Từ những ghi nhận của đợt đánh giá, DNV 
đánh giá cao tính hiệu lực của hệ thống 
quản lý HSEQ tại PV Drilling và kiến nghị 
tiếp tục duy trì cũng như phát huy những 
thế mạnh hiện có để khai thác và nâng cao 
hiệu quả của hệ thống quản lý HSEQ. 

Ngoài đợt đánh giá định kỳ của DNV, trong 
quý 4/2022, 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 trong quý 4, khách hàng VAM, Sumito-
mo và JFE đã tiến hành đánh giá hệ thống 
quản lý HSEQ tại Công ty Vietubes, khách 
hàng Thang Long JOC đánh giá Công ty
PVD Logging, Công ty Western Global và 
Công ty Slattland đã thăm quan nhà xưởng 
và các khu vực sản xuất tại PVD Tech. Kết 
quả của các cuộc đánh giá trên không ghi 
nhận bất cứ sự không phù hợp nào, các 
khách hàng đều đánh giá cao hệ thống quản 

lý HSEQ của các đơn vị. 

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 12/12/2022, Công ty PVD Log-

hiện chiến dịch khoan cho Hibiscus tại 
Malaysia. 

Những thành tích trên rất đáng tự hào khi 
cả 2 giàn khoan đang hoạt động tại nước 
ngoài, nơi có sự khác biệt lớn về văn hóa 
và ngôn ngữ. Kết quả này tiếp tục củng cố 
vị thế của Tổng công ty PV Drilling trong
quá trình cung cấp dịch vụ khoan và kỹ 
thuật giếng khoan trong khu vực và trên 
thế giới.  

HOẠT ĐỘNG HSE  

TRÊN GIÀN KHOAN 

Trong quý 4/2022, giàn khoan PV DRILL-
ING I tiếp tục khoan cho khách hàng VSP, 
giàn khoan PV DRILLING II hiện đang 
khoan cho khách hàng Pertamina Hulu 
Energy tại Indonesia sau khi kết thúc 
chiến dịch khoan cho khách hàng Premier 
Oil Indonesia, 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, PV DRILLING VI 
khoan cho khách hàng Harbour Energy 
Vietnam và giàn khoan PV DRILLING 11 
đang khoan cho khách hàng GBRS tại sa 
mạc Sahara tại Algeria. 

Định kỳ, chiến dịch an toàn quý 4 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 4, Xí nghiệp Điều hành Khoan cũng 
đã tổ chức Chiến dịch sức khỏe “Flu – 
Bệnh cảm cúm”. Chiến dịch sức khỏe quý 
này nhằm cung cấp cho người lao động 

một số dấu hiệu để phân biệt giữa cúm 
thông thường với COVID-19, bệnh có 
triệu chứng ban đầu rất giống bệnh cúm 
thông thường, từ đó chủ động có các giải 
pháp chữa trị phù hợp. Đây là chủ đề hết 
sức thiết thực trong giai đoạn hiện nay 
nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động khi 
dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát 
hoàn toàn.  

HOẠT ĐỘNG HSEQ ĐỊNH KỲ 

Từ ngày 06/10 đến ngày 23/11/2022, 
DNV đã tiến hành đánh giá giám sát định 
kỳ lần thứ hai hệ thống quản lý An toàn 
Sức khỏe nghề nghiệp - Môi trường – 
Chất lượng theo các tiêu chuẩn ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 
45001:2018 tại khối văn phòng Tổng công 
ty, 07 đơn vị thành viên và 02 công ty cổ 
phần, liên doanh. 

Đợt đánh giá giám sát lần thứ hai này 
nhằm kiểm tra công tác duy trì thực hiện 
cũng như tìm kiếm cơ hội cải tiến thường 
xuyên hệ thống quản lý HSEQ theo các 
tiêu chuẩn mà PV Drilling đang áp dụng. 
Kết quả đánh giá cho thấy, hệ thống quản 
lý HSEQ của PV Drilling tiếp tục duy trì 
sự phù hợp với các yêu cầu của 03 tiêu 

Chiến dịch an toàn “Line of  Fire” 

DNV đánh giá tại Tổng công ty PV Drilling 

Sumimoto đánh giá tại Công ty Vietubes 

Hội nghị Tổng kết năm 2022 tại PVD Invest 

Thang Long JOC đánh giá tại Công ty PVD Logging 
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ging đã tiến hành họp nội bộ để đánh 
giá lựa chọn nhà cung cấp, nhà thầu 
phụ cho năm 2023. Trong 181 nhà 
cung cấp và 12 nhà thầu phụ được 
xem xét, không có nhà thầu, nhà 
cung cấp nào bị loại. 

Vào ngày 12/12/2022, PVD Logging 
đã tiến hành họp xem xét lãnh đạo 
với sự tham gia đầy đủ của Ban 
Giám đốc và các trưởng bộ phận 
phòng ban. Buổi họp đã tiến hành 
xem xét công tác HSEQ năm 2022 
và đề ra kế hoạch cho năm 2023. 

Tại Hội nghị “Contractors HSE 
meeting” ngày 16/12/2022, Xí 
nghiệp PVD Invest và Công ty PVD 
Baker Hughes đã vinh dự nhận được 
bằng khen của khách hàng HLHV 
JOC về thành tích AT-SK-MT năm 
2022. 

   CÔNG TÁC ATSKMT & VSLĐ 

Trong hai ngày 03 - 04/11/2022, 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 3 năm 2022 theo chương 

trình hành động năm 2022 của Ban 

An toàn Chất lượng (HSE Unan-

nouncement visit lần 3/2022), 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 trong

quá trình kiểm tra, tập trung vào các

nội dung: An toàn máy móc, thiết bị

dụng cụ, quản lý rác thải, chất thải

nguy hại và sử dụng bảo hộ lao động.

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 11/2022, PV Drilling đã 

tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động phòng, chống 

HIV/AIDS 2022”. 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, các buổi nói chuyện chuyên 

đề về sức khỏe..  

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 phòng, chống căn bệnh thế kỷ 

HIV/AIDS. 

Nhằm phòng chống dịch bệnh phát 

sinh cũng như tạo cảnh quan môi 

trường làm việc luôn Xanh – Sạch –

Đẹp, trong quý 4/2022 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. 

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 

24/11/2022 tại Văn phòng trụ sở Hồ 

Chí Minh, Công ty PVD Logging đã 

tổ chức 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 4, lần lượt vào các ngày 
25/11/2022; 02/12/2022 và 
08/12/2022, Công ty PVD Offshore 
đã tổ chức diễn tập PCCC tại Khối 
Văn phòng, Căn cứ Ứng cứu sự cố 
Tràn dầu và Xưởng cơ khí. 

Vào ngày 28/11/2022, Công ty Vie-
tubes đã phối hợp với Công an PCCC 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức diễn
tập PCCC và cứu hộ cứu nạn cho 
toàn thể CBCNV có mặt tại Công ty 
và cấp chứng chỉ cho 15 thành viên 
đội PCCC, buổi diễn tập diễn ra theo 
đúng kịch bản và đáp ứng các yêu 
cầu đề ra. Vào ngày 21/12/2022, 
Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật 
PVD (PVD Training) đã diễn tập 
phương án chữa cháy, cứu nạn và 
thoát hiểm khi có sự cố với sự tham 
gia của tất cả CBCNV và học viên 
đang có mặt tại trụ sở Công ty ở 
KCN Đông Xuyên, Tp. Vũng Tàu. 
Buổi diễn tập diễn ra theo đúng kế 
hoạch đề ra. 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. 

Hội thảo HSEQ lần 2 năm 2022 

Công ty Western Global và Slattland kiểm 
tra tại PVD Tech - Căn cứ Vũng Tàu 

Họp xem xét lựa chọn nhà cung cấp và thầu 

phụ tại PVD Logging 

Công ty HLHV JOC trao tặng bằng khen cho 
PVD Baker Hughes và PVD Invest  



 6 
2 

 HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO & HỘI THẢO 

Ngày 20/12/2022, Hội thảo nội bộ HSEQ lần II 

năm 2022 của Tổng công ty PV Drilling đã được 

tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia 

của gần 40 đại biểu đến từ Ban An toàn Chất 

lượng Tổng công ty, các đại biểu đại diện cho 

Ban Giám đốc, các Xưởng trưởng/Trưởng căn cứ 

sản xuất và đội ngũ cán bộ HSEQ từ các đơn vị 

thành viên. Tại buổi Hội thảo, đại diện Ban An 

toàn Chất lượng Tổng công ty đã trình bày Phân 
tích kết quả đánh giá nội bộ hệ thống quản lý 

HSEQ PV Drilling do Ban An toàn Chất lượng 

thực hiện năm 2022. Theo đó, đại diện Ban An 

toàn Chất lượng Tổng công ty tập trung phân tích 

chi tiết xu hướng tổng các findings của cả 3 tiêu 

chuẩn cũng như của từng tiêu chuẩn ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 45001, so sánh findings năm 

2022 với năm 2020, và các ví dụ điển hình. Từ đó 

đưa ra những nhận xét, đánh giá về tình trạng áp 

dụng và tuân thủ các yêu cầu của Hệ thống Quản 

lý HSEQ tại các đơn vị trong toàn Tổng công ty, 

đồng thời cung cấp thông tin đầu vào cho các đơn 

vị xem xét cải tiến hệ thống quản lý HSEQ của 

đơn vị mình. Tiếp đến, đại diện PVD Well 

Services đã giới thiệu ứng dụng đánh giá sự tuân 

thủ các yêu cầu pháp luật bằng nền tảng Notion 

với mục đích hệ thống hóa các yêu cầu pháp luật, 

xác định thực trạng tuân thủ và kế hoạch hành 

động tương ứng. Các đại biểu thể hiện sự quan 

tâm đối với bài tham luận của đại diện PVD Baker 

Hughes chia sẻ kinh nghiệm trong việc áp dụng 

Cause Mapping tại Baker Hughes trong điều tra 

tai nạn sự cố về HSE. Hội thảo cũng lắng nghe đại 

diện Ban An toàn Chất lượng Tổng công ty trình 

bày kết quả kiểm tra HSE năm 2022 do Ban 

ATCL thực hiện, chia sẻ những điểm tốt cũng như 

những nội dung cần khắc phục. Nhiều câu hỏi và 

giải đáp đã được nêu ra và thảo luận nhiệt tình bởi 

các thành viên tham dự buổi hội thảo nhằm đề ra 

các giải pháp hướng tới việc không ngừng cải tiến 

Hệ thống quản lý HSEQ của Tổng công ty và các 

đơn vị thành viên.

Ngày 29/12/2022, Xí nghiệp PVD Invest đã tổ 

Diễn tập PCCC tại Công ty Vietubes và PVD Training 

chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Sản xuất 

Kinh doanh (SXKD) 2022, Kế hoạch SXKD 

2023 và Đối thoại người lao động, với sự tham 

gia của toàn thể CBCNV Công ty. Tại Hội nghị, 

các nội dung báo cáo của Ban Giám đốc, các 

phòng/ban Công ty nhằm xem xét tình hình, 

nắm bắt các thuận lợi, khó khăn và đưa ra các 

giải pháp, kế hoạch công việc trong thời gian 

tới.  

Trong 05 ngày, từ ngày 07/11/2022 đến ngày 

11/11/2022 tại Tp. Vũng Tàu và vào ngày 

14/11/2022 tại Tp. HCM, Ban ATCL Tổng 

công ty đã tiến hành tổ chức đào tạo các khóa

học bắt buộc theo yêu cầu của Nghị định 

44/2016/NĐ-CP về ATVSLĐ cho các nhóm 

ngành khác nhau theo quy định từ nhóm 01 cho 

đến nhóm 06, với sự tham gia của 2.064 lượt 

người tham dự bao gồm từ cấp lãnh đạo, quản 

lý cho đến công/nhân viên. Giảng viên đứng lớp 

là chuyên gia đào tạo của Trung tâm kiểm định 

kỹ thuật an toàn khu vực II trực thuộc Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. Thông qua khóa

đào tạo, giảng viên đã giải thích cặn kẽ các yêu 

cầu của Nghị định 44/2016/NĐ-CP về vai trò và 

trách nhiệm của từng nhóm công việc.  

Đây là khóa đào tạo đào tạo bắt buộc theo yêu 

cầu pháp luật và được tiến hành định kỳ theo 

từng nhóm. Công tác đào tạo, huấn luyện về 

ATSKMT luôn được chú trọng tại PV Drilling, 

bên cạnh các khóa đào tạo an toàn bắt buộc theo 

yêu cầu pháp luật đối với người lao động làm 

các công việc đặc thù như tiếp xúc phóng xạ, 

H2S, PCCC…các đơn vị cũng chủ động đứng 

ra tổ chức các khóa đào tạo nội bộ nhằm nâng 

cao kiến thức chuyên môn cũng như ý thức về 

an toàn cho người lao động. Cụ thể trong quý 4 

vừa qua, Công ty PVD Tech đã tổ chức được 46 

lượt người tham gia khóa an toàn cơ bản; và 03 

lượt người tham gia khóa đánh giá rủi ro, nâng 

cao nhận thức môi trường; Công ty PVD Baker 

Hughes đã hoàn thành 99% các khóa học HSE 

online, đạt tỷ lệ cao nhất trong khu vực Asia 

Pacific (APAC); PVD Invest tổ chức thành 

công khóa đào tạo nội bộ “an toàn điện” cho 

CBCNV kỹ thuật làm việc 

trên các công trình biển hiện đang có mặt tại 

Căn cứ Vũng Tàu.  

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

học bắt buộc phải được tổ chức tại các trung tâm 

đào tạo bên ngoài, cụ thể trong quý 4, Công ty 

PVD Well Services đã phối hợp với Công ty Cổ 

phần LDT tổ chức được hai khóa đào tạo sau: 

 Ngày 30/10/2022, cử 10 nhân viên tham gia

khóa học sơ cấp nghề vận hành cẩu cầu trục.

 Ngày 06/12/2022, cử 15 người tham gia khóa

học Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

Hợp XXLĐ tại PVD Logging 

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng chống 

HIV/AIDS tại PVD Invest và PVD Training 

Lớp vận hành cẩu cầu trục và vận chuyển 
hàng hóa nguy hiểm tại PVD Well Services
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CUỘC THI  

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC HSEQ TỔNG CÔNG TY PV DRILLING QUÝ 4 

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 4 

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 

Truong Thanh Tuan/ 

PVD DD 

Diễn ra trong thời gian không lâu, từ 6/12-13/12/2022, 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 

Hoang Ngoc Lam/ 

PVD Invest 

Hoang Thi Thu Ha/   

Nguyen Viet Dung/ 

PVD DD 

Phan Thanh Sang/    

PVD HO 
Thai Van Quy/   

PVD Invest 

Nguyen Phuong Linh/ 

PVD HO 

Do Thi Mai/       

PVD HO 

Dinh Van Tai/

PVD Invest 

Nguyen Van Trang/    

PVD Invest 

Nguyen Thuy Kim 

Thuy/ PVD HO 



PV DRILLING I 

Customer: VSP 

Location: CTC-2 

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

PV DRILLING VI 

Customer: Harbour En-
ergy Vietnam 

Location: Chimsao WHP 

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

TAD PV DRILLING V 

Customer: BSP 

Location: FADP-04 
WHP 

Zero-LTI: 10 years 
(03/12/2022) 

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 & BRB 
BM3-N 

Zero-LTI: 3 years 
(07/12/2022) 

PV DRILLING II 

Customer: Pertamina 

Location: FFB-WHP, 
Offshore North West Ja-
va 

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

HSE INDEX YEAR TO DATE 31/12/2022 

1 Luật Dầu Khí số 12/2022/QH15 của Quốc Hội; ban hành ngày 
14/11/2022; hiệu lực ngày 01/07/2023.  

2 Nghị định số 82/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; ban hành ngày 
18/10/2022; hiệu lực ngày 22/12/2022.  

3 Chị thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng về việc tăng cường phòng 
cháy, chữa cháy trong tình hình mới; ban hành ngày 03/01/2023; 

hiệu lực ngày 03/01/2023. 

4 Thông tư số 17/2022/TT-BCT của Bộ Công thương về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT quy 

định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và 
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết  và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; ban hành ngày 
27/10/2022; hiệu lực ngày 27/10/2022.  

5Thông tư số 14/2022/TT-BYT của  Bộ Y tế về việc bãi bỏ một số 
văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên 

tịch ban hành; ban hành ngày 06/12/2022; hiệu lực ngày 01/02/2023. 

6 Thông tư số 06/2022/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành 
QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn 

cháy cho nhà và công trình; ban hành ngày 30/11/2022; hiệu lực ngày 
16/01/2023.  

7Thông tư số 18/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi bổ sung 
một số điều của Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi 

hành Luật ATVSLĐ thuộc lĩnh vực y tế; ban hành ngày 31/12/2022; 
hiệu lực ngày 19/02/2023. 

8 Quyết định số 2787/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường  về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước; sửa đổi quyết định số 87/QĐ-
BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục 
hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi 
trường; ban hành ngày 24/10/2022; hiệu lực ngày 24/10/2022.  

9 Quyết định số 1158/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp 

luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; ban hành ngày 
28/11/2022; hiệu lực ngày 28/11/2022. 

10  Quyết định số 3323/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi
trường về việc đính chính Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

quy định chi tiết  thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 
ban hành ngày 01/12/2022; hiệu lực ngày 01/12/2022. 

CẬP NHẬT VBPL  LĨNH VỰC HSEQ 
TOTAL 

INCIDENTS 24 
 LOST-TIME INCIDENT 0 

5 

MANHOURS 

ENVIRONMENT 

107 (ton)  
Solid waste 

129 (ton)  
Hazardous waste 

14 759 (m3) 
Waste water 

Electricity consumption Water consumption 

5 067 267 
Tatal hours 

1 256 688 
Office 

693 479 
Base/Workshop 

OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY 

10 650 
  HSEQ Training 

128 394 
PVD Card HSEQ Award 

  5 075 (mil VND) 
Award value 

3 900  

18 078 (m3)    2 373 570 (kWh) 

3 177 100 
Offshore 

 PROPERTY DAMAGE 13 

PV DRILLING V: 7; PV DRILLING I: 1;    

PV DRILLING II: 1; PV DRILLING III: 2;  

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 

HOANG TRUNG KIEN – Mechanic 

Card Winner 

TRAN CONG PHONG – Utility 

Card Winner 

NGUYEN VAN QUANG – Scaffolder 

Card Winner 

NGUYEN XUAN TUAN - Scaffolder 

Card Winner 

PV DRILLING II 

RATNO SAKAM SAFARI - Welder 

Card Winner 

LE NGOC HOA - Derrickman 

Card Winner 

SUGIANTO – Cook  

Card Winner 

WAN SULONG - Floorman 

Card Winner  

SHAHRUL SULAIMAN – Floorman 

Card Winner 

PVD CARD PROGRAM ON THE FLEET 

PVD CARD WINNER 
Quarter 4- 2022 

PV DRILLING VI 

LE THANH DOAN - Motorman 

Card Winner 

NGUYEN ANH TUAN - Utility 

Card Winner 
DO ANH TUAN - Roustabout 

Card Winner 

NGUYEN QUANG VUONG - Electrician 

Card Winner 

TRAN QUOC TUAN - Crane Operator 

Card Winner 
TRAN XUAN QUE - Pumpman 

Card Winner 

PV DRILLING V 

NGUYEN MANH HUNG - Pumpman 
 Card Winner 

TRAN HOANG DUNG - Pumpman 

Card Winner 

VINOD SERKANDI – Scaffolder 

Card Winner 

ABDUL MUIZ – Asst. Electrician 
Card Winner 

  
USAY JAYAN – Crane Oprator 

Card Winner 

DANI - Derrickman 

Card Winner 

PV DRILLING III 



8 

Tôi quan sát thấy cửa cuốn của Tòa 

nhà Agribank thường được đóng lại 

vào khoảng 19h00-19h30 mỗi tối 

sau khi cán bộ, nhân viên làm việc 

tại Văn phòng của Ngân hàng đã ra 

về. Cửa cuốn này có 1 nút bấm để 

mở, được bố trí ở trên tường - mặt 

phía bên trong của trụ cửa hướng 

tay phải đi từ ngoài vào. Vị trí này 

rất khó nhận biết. Hiện xung quanh 

khu cửa không có biển chỉ dẫn nút 

bấm. Do vậy, không nhiều người ra 

Tại Xưởng số 1, tôi phát hiện 

thấy dây điện nhỏ nhưng sử dụng 

nhiều thiết bị cùng một lúc, dẫn 

đến quá tải gây chập cháy. 

Tôi đã ngắt điện, báo cho bộ 
phận an toàn và thợ điện để sửa 
chữa.  

PVD TECH 

TRẦN VĂN DƯƠNG 

Căn cứ Vũng Tàu 

NGUYỄN THỊ THIỀM 

 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 4, 2022 

(theo Quyết định số: 17 /QĐ - PVD, ngày 13 tháng 01 năm 2023)

(Chủ động  -  Cẩn trọng  -  Tận tâm) 

vào làm việc trong tòa nhà Agribank 

biết vị trí bấm cửa cuốn này. Với 

những người làm việc ngoài giờ 

hoặc vào ngày nghỉ, ngày lễ có thể 

khó biết để ứng phó trong trường 

hợp khẩn cấp như hỏa hoạn, cháy 

nổ... để kịp mở cửa cuốn thoát ra 

ngoài. Tôi đã báo với người phụ 

trách an toàn của Công ty để có biện 

pháp phối hợp với bên Ngân hàng 

có những hướng dẫn, chỉ dẫn mọi 

người ra vào làm việc trong tòa nhà.  


