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

Trong quý 2/2021, cả 4 giàn khoan tự nâng của Tổng công ty đều có việc làm. Bên cạnh đó, giàn 
khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm PV DRILLING V đã được kéo sang Singapore, đang trong giai 
đoạn tích hợp với Cụm thiết bị khoan (DES) tại đây để phục vụ cho chiến dịch khoan của Brunei 
Shell Petroleum Company Sdn Bhd (BSP) tại Brunei với thời hạn 6 năm chắc chắn và 4 năm gia 
hạn, dự kiến khoan từ giữa quý 3/2021. Đây là những tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh đại 
dịch Covid-19 vẫn tiếp tục hoành hành với những biến thể mới trên thế giới và tại Việt Nam. 
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 cung cấp ống chống cho Idemitsu), PVD Logging (hợp đồng 
cung cấp dịch vụ Wireline, Slickline, Mud Logging cho BDPOC, PVEP 01&02, Thiên Nam; 
phát triển dịch vụ mới là dịch vụ vá ống khai thác thuộc dịch vụ Wireline).v.v…góp phần đảm 
bảo cho việc hoàn thành kế hoạch năm 2021 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 01/7/2021, giàn khoan đất liền PV DRILLING 11 đang hoạt động tại 
Algeria đã đạt thành tích vận hành an toàn trong 5 năm liên tục (Zero LTI). Trong bối cảnh dịch 
bệnh đang bùng phát và điều kiện vận hành khắc nghiệt, thành tích của PV DRILLING 11 thể 
hiện ý chí, lòng 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 2/2021, 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 AT-VSLĐ lần thứ 5 năm 2021 được các đơn vị triển 
khai phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19 tại Việt Nam. Nhờ những nỗ lực trong việc kiểm 
soát mối nguy và đảm bảo công tác An toàn Sức khỏe Môi trường trong vận hành sản xuất, 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. Ngoài ra, nhằm đẩy mạnh văn hóa an toàn trong 
Tổng công ty, Ban An toàn Chất lượng đã tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm kiến thức HSEQ lần thứ 
nhất, 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 phương pháp tiếp cận an toàn dựa trên hành vi (BBS), “Hệ thống Thẻ quan sát PVD” của 
PV Drilling đã mang lại hiệu quả thiết thực, rõ rệt trong việc củng cố, nâng cao hiệu quả công 
tác an toàn trọng các hoạt động của giàn khoan cũng như tất cả các hoạt động liên quan khác 
trong toàn Tổng công ty. Tuy nhiên, PV Drilling vẫn luôn tìm kiếm những phương thức để cải 
tiến liên tục hiệu quả của hệ thống, chuyên san kỳ này sẽ giới thiệu các phương pháp nhằm tác 
động tích cực và phát huy các hành vi an toàn, góp phần nâng cao văn hóa an toàn hằng ngày tại 
nơi làm việc qua bài viết “Nâng cao hiệu quả Hệ thống thẻ quan sát PVD, nhìn từ mô hình 
ABC”.   

Tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc đến tất cả các thành viên của PV Drilling. 

Trân trọng 
Phó Tổng Giám đốc 
Vũ Văn Minh  

Tổng biên tập:  
Phó TGĐ Vũ Văn Minh 
Thực hiện:  
Ban An toàn Chất lượng 

Lầu 4, Sailing Tower, 111A Đường Pasteur, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Tel: (84-28) 39142012  

Fax: (84-28) 39142021 

33
Quý 2 - 2021 

Số

1- Thư ngỏ
Tin hoạt động

5 - Mô hình ABC 

7- Thi trắc nghiệm

HSEQ

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 01/07/2021, giàn 
khoan PV DRILLING 11 của 
Tổng Công ty PV Drilling chinh 
phục cột mốc 05 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 Drill-
ing, được chính thức khánh 
thành  và đưa vào hoạt động 
vào năm 2007 tại khoan trường 
Sahara. Vận hành một giàn kho-
an 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 PV Drill-
ing 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 2/2021, giàn khoan 
PV DRILLING I thực hiện 
chiến dịch khoan cho khách 
hàng Cửu Long JOC, giàn 
khoan PV DRILLING II tiếp 
tục khoan cho khách hàng Vi-
etsovPetro, giàn khoan PV 
DRILLING III tiếp tục khoan 

CHÚC MỪNG GIÀN PV DRILLING 11 ĐẠT THÀNH TÍCH 

5 NĂM VẬN HÀNH AN TOÀN 

NĂM  VẬN  HÀNH  AN TOÀN 
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5 
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kiểm tra công tác an toàn nhằm đảm tuân 
thủ đúng theo các yêu cầu của khách hàng 
cũng như PV Drilling. Từ ngày 10/5 đến 
ngày 13/5/2021, Công ty PVD Well Ser-
vices đã tiến hành tổ chức đánh giá nội bộ 
tại các phòng ban tại VP HCM vả Căn cứ 
Vũng Tàu với mục đích duy trì tính hiệu 
lực của Hệ thống quản lý HSEQ. 

Ngoài ra nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng 
dịch vụ luôn ổn định, vào ngày 24/5/2021 
Công ty PVD Well Services đã tiến hành 
đánh giá Công ty ODFell well Services 
(OWS), nhà cung cấp cho dịch vụ CRTi 
bằng hình thức trực tuyến, kết quả đánh giá 
cho thấy nhà cung ứng đáp ứng được các 
yêu cầu của Công ty đề ra.  

 CÔNG TÁC ATSKMT & VỆ SINH      

LAO ĐỘNG 

Trong tháng 6/2021 PV Drilling đã tổ chức 
các hoạt động Tháng hành động vì môi 
trường năm 2021 nhằm hưởng ứng Ngày 
Môi trường thế giới với chủ đề “Phục hồi 
hệ sinh thái” và Ngày Quốc tế Đa dạng 
sinh học với chủ đề “Chúng ta là một 
phần của giải pháp – Vì thiên nhiên”. 

cho khách hàng VietsovPetro sau khi kết 
thúc chiến dịch khoan cho Kris Energy tại 
Campuchia, giàn khoan PV DRILLING 
VI đang khoan cho khách hàng ENI tại Đà 
Nẵng sau khi kết thúc chiến dịch khoan 
cho khách hàng Rosneft Việt Nam. Giàn 
khoan TAD PV DRILLING V được kéo 
sang Cảng Crescent Shipyard/ Keppel Fels 
Singapore vào ngày 19/5/2021 để hoàn tất 
các bước cuối cùng trước khi được kéo 
sang Brunei thực hiện chiến dịch khoan 
cho khách hàng Shell Brunei, giàn khoan 
PV DRILLING 11 tại Algeria đã hoàn tất 
các bước chuẩn bị cuối cùng sẵn sàng cho 
chiến dịch khoan cho khách hàng GBRS.  

Định kỳ, chiến dịch an toàn quý 2/2021 
với chủ đề: “Làm việc an toàn tại các 
khu vực có không gian hạn chế” được 
triển khai rộng khắp trên tất cả các giàn 
khoan biển của PV Drilling. Chủ đề này 
nhằm giúp CBCNV làm việc ngoài biển 
tuân thủ đúng các quy trình và quy tắc an 
toàn khi làm việc tại các khu vực có không 
gian hạn chế, nhằm giảm thiểu tối đa các 
rủi ro có thể xảy ra. 

Người làm việc tại các khu vực có không 
gian hạn chế phải được đào tạo trước khi 
tiến hành công việc, phải nắm rõ tất cả các 
rủi ro và mối nguy có thể gặp phải trong 
quá trình làm việc thông qua bảng đánh 
giá rủi ro (JSA). Các công việc diễn ra 
trong không gian hạn chế được kiểm soát 
thông qua hệ thống giấy phép làm việc 
(PTW) do Giàn trưởng giàn khoan phê 
duyệt và các trưởng bộ phận có liên quan 
ký xác nhận.  

Do dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 bùng 
phát trở lại ngày càng phức tạp và nghiêm 
trọng, người lao động trước khi lên giàn 
khoan phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm 
ngặt của khách hàng như phải được lấy 
mẫu xét nghiệm PCR tối thiểu một ngày 
trước khi bay ra giàn và phải tiến hành 
cách ly từ 14 đến 21 ngày phụ thuộc vào 
từng khu vực mà người lao động đến. Một 
số khách hàng tạm dừng công tác đổi ca 
trên giàn cho đến khi dịch có dấu hiệu cải 
thiện. 

Nhằm đảm bảo sự tuân thủ đối với các yêu 
cầu của nhà nước cũng như của Tổng 
Công ty PV Drilling về công tác phòng 

chống dịch Covid-19, Xí nghiệp Điều 
hành Khoan tiếp tục duy trì công tác kiểm 
tra thân nhiệt và khai báo y tế để kiểm 
soát tốt tình hình sức khỏe của người lao 
động trước khi lên giàn khoan. Kết quả 
của các đợt kiểm tra cho thấy thân nhiệt 
người lao động đều trong ngưỡng nhiệt độ 
cho phép, phù hợp với yêu cầu của Bộ Y 
tế.  

CÁC 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 2021 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 2/2021 như sau: Trên 
các giàn khoan biển thuộc Xí nghiệp Điều 
hành khoan định kỳ hằng tuần tổ chức 

Chiến dịch an toàn quý 2“Làm việc an toàn tại các khu 
vực có không gian hạn chế” 

Xét nghiệm Covid-19 cho người lao động trước khi bay ra 
giàn khoan biển 

Ban ATCL kiểm tra công tác an toàn tại PVD Baker Hughes tại Tp. Vũng Tàu 

Phun dung dịch khử khuẩn thiết bị ra vào xưởng tại PVD 
Well Services  
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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 về tại khu vực văn 
phòng, nhà xưởng sản xuất nơi có 
đông người qua lại, làm vệ sinh nhà 
xưởng – văn phòng, thu gom rác 
thải, khơi thông cống rãnh, trồng cây 
xanh, … 

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. 

Hưởng ứng Tháng hành động về An 
toàn vệ sinh lao động năm 2021 và 
phù hợp với công tác phòng, chống 
dịch Covid-19 trong tình hình mới, 
trong hai ngày 06 - 07/5/2021, Ban 
An toàn Chất lượng – Tổng Công ty 
PV Drilling đã tổ chức kiểm tra công 
tác An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp 
– Môi trường (HSE Walkabout) tại
cơ sở Sản xuất trực tiếp và Căn cứ
của các đơn vị thành viên và Liên
doanh thuộc Tổng Công ty PV Drill-
ing 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 công
tác HSE Walkabout lần 01 năm 2021
của Ban An toàn Chất lượng, 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 còn một số điểm chưa phù
hợp được phát hiện trong quá trình
kiểm tra liên quan tới vệ sinh công
nghiệp, phân loại rác thải, an toàn
thiết bị… 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. 

Ngoài ra các đơn vị thành viên cũng 
chủ động trong công tác tự kiểm tra 
công tác ATVSLĐ tại đợn vị mình. 
Ngày 6/5/2021, Công ty Vietubes đã 
tiến hành kiểm tra công tác ATVSLĐ 
tại các xưởng sản xuất trực tiếp, kết 
quả có 03 điểm quan sát 
(Observation) được ghi nhận và đã 
được tiến hành khắc phục ngay sau 
đó. 

 ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG     

KHẨN CẤP 

Nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng 
cho người lao trong công tác ứng phó 
tình huống khẩn cấp khi có sự cố 
nghiêm trọng xảy ra như cháy nổ, rò 
rỉ khí HS2, va đâm tàu bè, máy bay… 
các giàn khoan biển của PV Drilling 
định kỳ hàng tuần tổ chức diễn tập 
UPTHKC với sự tham gia đầy đủ của 
các nhân sự trên giàn, trong quý 
2/2021 mỗi giàn khoan đã diễn tập 
tổng cộng 13 lần. Sau mỗi lần diễn 
tập, các giàn đều tiến hành họp rút 
kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp 
phù hợp đối với từng sự cố gặp phải 
trong quá trình ứng phó. 

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống 
dịch Covid-19 hiệu quả, đặc biệt 
trong giai đoạn hiện nay khi 
dịch/bệnh diễn biến hết sức phức tạp 
và khó lường, trong toàn Tổng công 
ty PV Drilling từ khối Văn phòng 
Tổng công ty cho đến các đơn vị 
thành viên đã tiến hành rà soát, cập 
nhật hoặc ban hành mới quy trình 
ứng phó dịch Covid-19. Cụ thể, trong 
quý 2/2021 Công ty PVD Tech đã 
ban hành mới quy trình làm việc từ 
xa và quy trình ứng phó khi có người 
lao động bị nhiễm Covid-19. 

Ngoài ra, PV Drilling vẫn tiếp tục áp 
dụng các biện pháp kiểm soát chặt 

chẽ như khai báo y tế định kỳ, đo 
thân nhiệt, phát khẩu trang, sử dụng 
dung dịch sát khuẩn…, áp dụng với 
tất cả CBCNV cũng như khách hàng 
nhằm phát hiện sớm những người có 
nguy cơ lây nhiễm cao để có các biện 
pháp kiểm soát phù hợp. Riêng tại 
khu vực Tp. Hồ Chí Minh là nơi dịch 
bệnh bùng phát mạnh, Tổng công ty 
và các đơn vị thành viên triển khai 
làm việc từ xa cho tối đa người lao 
động, CBNV chỉ lên Văn phòng khi 
có công việc hết sức cần thiết hoặc có 
tình huống khẩn cấp. 

Ngoài ra, tại các nhà xưởng/căn cứ 

sản xuất khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu, tiến hành kiểm soát chặt chẽ 
người và phương tiện giao nhận thiết 
bị ra/vào các xưởng sản xuất, bố trí 
khu vực riêng biệt để phun khử 
khuẩn toàn bộ phương tiện trước khi 
vào xưởng.  

HOẠT ĐỘNG HỘI THẢO &    

ĐÀO TẠO  

PV Drilling luôn coi công tác đào tạo 
là ưu tiên hàng đầu, trọng yếu trong 
chiến lược phát triển kinh doanh của 

Diễn tập PCCC trên giàn khoan PV DRILLING V 

Dọn dẹp vệ sinh tại PVD Tech & PVD Invest 

Họp rút kinh nghiệm sau khi diễn tập PCCC trên PV DRILLING V 

Treo băng rôn hưởng ứng tháng hành động vì 

môi trường tại PVD Offshore & PVD Logging 
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mình, 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. PV Drilling cũng rất chú trọng đào tạo 
phát triển nguồn nhân lực thông qua hình thức 
đào tạo nội bộ, với đội ngũ giảng viên nội bộ có 
trình độ chuyên môn cao và kinh nghiêm lâu 
năm. Theo đó, trong quý 2/2021, giàn PV 
DRILLING I đào tạo được 553 lượt, PV DRILL-
ING II đào tạo được 159 lượt, PV DRILLING III 
đào tạo được 245 lượt, PV DRILLING V đào tạo 
được 771 lượt, PV DRILLING VI đào tạo được 
124 lượt …. 

Nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức an toàn cho 
người lao động trong hoạt động sản xuất kinh do-
anh, từ ngày 21/6 đến ngày 22/6/2021, Công ty 
PVD Well Services đã tiến hành đào tạo nội bộ 
dưới hình thức trực tuyến (online) cho CBCNV 
có liên quan về Quy trình đánh giá rủi ro và cơ 
hội, Quy trình quản lý sự thay đổi và Quy trình 
lập kế hoạch dự phòng. 

Cũng trong quý 2, Công ty PVD Tech đã tổ chức 
khóa đào tạo nội bộ “Internal Auditor” cho 12 
người làm đầu mối HSE tại các phòng ban của 
đơn vị mình dưới hình thức trực tuyến (online).  

Ngày 02/7/2021, Ban ATCL đã tổ chức Hội thảo 
trực tuyến nội bộ HSEQ lần thứ I năm 2021 với 
sự tham gia của gần 30 đại biểu đại diện cho khối 
cán bộ HSEQ trong toàn Tổng công ty.  

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận 
về Kế hoạch ứng phó dịch bệnh COVID-19 trong 
trường hợp xảy ra dịch bệnh lan rộng trong cộng 
đồng, phân chia theo khối văn phòng và nhà máy, 
căn cứ, xưởng sản xuất. Theo đó, nhiều giải pháp 
hữu ích và mang tính thực tiễn cao đã được chia 
sẻ như áp dụng chế độ làm việc từ xa tối đa ở 
nhà, làm việc theo ca, bố trí sản xuất theo đơn 
hàng. Bên cạnh đó, các hoạt động vận chuyển đi 
lại: thiết lập và bố trí xe chuyên phục vụ, sử dụng 
dịch vụ của nhà thầu, quản lý người của nhà thầu 
cũng đã được trình bày và thảo luận chi tiết. 

Đây là lần đầu tiên Ban ATCL tổ chức Hội thảo 
chuyên mộn HSEQ trực tuyến. Việc tổ chức 
thành công Hội thào lần này thể hiện sự chủ động 
thích nghi với bối cảnh mới và đặt nền tảng cho 
việc duy trì các hoạt động chuyên môn HSEQ 
trong thời gian sắp tới, vừa đáp ứng yêu cầu của 
công tác HSEQ vừa đảm bảo phòng chống dịch 
bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của các cơ 
quan chức năng. 

Hội thảo HSEQ lần thứ 1 năm 2021 

Bố trí/cung cấp dung dịch sát khuẩn và khẩu trang y tế tại PVD Invest Đào tạo nội bộ tại Công ty PVD Well Services 

Các đại biểu tham dự Hội thảo HSEQ lần thứ 1 năm 2021 
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Các tổ chức và doanh nghiệp đã đầu tư rất nhiều cho việc tác đông vào các yếu tố mang tính tiền thức (Antecedents/Activators)  có khả năng tác động đến hành vi (Behaviours) như các chương trình đào tạo 
HSE, các hướng dẫn/quy trình, các bảng hiệu hướng dẫn/cảnh báo,….Tuy nhiên, trong thực tế tai nạn vẫn xảy ra dù những cá nhân liên quan đã được hướng dẫn, đào tạo đầy đủ theo quy trình, nhưng hành vi 
của họ vẫn dẫn đến hệ quả không như mong muốn.  Và từ đó lại tăng cường các yếu tố tác động tiền thức để điều chỉnh hành vi, nhưng thực tế, các hệ quả của hành vi cũng tác động rất lớn đến hành vi. 

Ví dụ như, khi xảy ra một tai nạn về mắt, các báo cáo điều tra tai nạn sẽ xem xét nhiều đến vấn đề liên quan quan tiền thức của hành vi như: mắt kính bảo hộ có được cung cấp đầy đủ không, quy trình làm 
việc có yêu cầu bắt buộc phải đeo kính không, nạn nhân đã được đào tạo an toàn chưa, ….Nhưng việc xem xét các hệ quả (consequenses) của hành vi có/không đeo kính (behaviour) thì thấy rằng việc đeo 
kính giúp cho tránh chấn thương mắt và việc không đeo kính giúp cho cảm thấy thoải mái hơn, tầm nhìn rõ hơn, hay có vài lần không đeo kính mắt vẫn không sao… để từ đó hiểu được hành vi không đeo 
kính đã bị tác động như thế nào.  

Để hệ thống HSE được tăng cường chủ động,  việc điều chỉnh hành vi qua xem xét các kết quả hành vi an toàn/không an toàn cũng rất quan trọng và hiệu quả.  Dựa trên nguồn lực hiện có, bài này đề xuất 
việc áp dụng các cách thức phản hồi hiệu quả trong quá trình thực hiện Quy trình báo cáo quan sát PVD.  

Trong quy trình Báo cáo quan sát PVD, mục 5.6 có đề cập đến việc đối thoại khi quan sát một hành vi liên quan đến an toàn, và xa hơn việc đối thoại giữa người quan sát và người được quan sát, việc nhận 
được phản hồi đối với hành vi của mình sẽ tác động đáng kể đối với người đã thực hiện hành vi, nhất là khi việc phản hồi đem lại nhận cho họ ý thức rõ ràng hơn về kết quả của hành vi. 

Phản hồi tích cực (Positive feedbacks)  
Đối với một hành vi an toàn tích cực  (safe behavior), việc được ghi nhận bằng một PVD Card và phản hồi đúng lúc sẽ là một sự ghi nhận, khích lệ rất lớn để người đó tiếp tục duy trì hành vi tích cực trong 
tương lai. Hằng tháng, hệ thống chung của PV Drilling ghi nhận rất nhiều báo cáo về hành vi/điều kiện an toàn (safe act/condition), tuy nhiên đa phần dừng lại ở mức ghi nhận bằng thẻ PVD card. Với 
những tình huống này, những phản hồi tích cực bằng lời nói, một cách cụ thể về những gì bạn đã quan sát, sẽ là cách củng cố mạnh mẽ những hành vi an toàn và làm nền tảng vững chắc cho hệ 
thống an toàn.  

Ví dụ như, khi bạn quan sát thấy một người lái xe nâng an toàn, bạn nên nói với anh ấy rằng: “Tôi thấy anh giảm tốc, đi chậm khi qua cua và bấm còi để cảnh báo người khác biết và tránh, cảm ơn anh”.  
Thay vì ghi nhận một cách chung chung: “ Cảm ơn anh, lái xe rất cẩn thận”.  Những lời phản hồi kịp thời này cần được thực hiện càng sớm càng tốt để phát huy hiệu quả.  

Một ví dụ khác, bạn nhìn thấy một người thay bình nước uống (loại 20L dùng với máy nóng lạnh), trước khi thay người ấy cẩn thận lau sạch cổ bình, bóc tem, lột nắp,  rồi mới dốc ngược và đặt lên máy 
nước nóng lạnh, động tác vệ sinh giúp cho an toàn sức khỏe người uống nước  sau đó nên được ghi nhận đầy đủ khi phản hồi hay trong báo cáo quan sát của bạn, thay vì chỉ nói chung chung kiểu như “tôi 
thấy một người thay bình nước một cách rất vệ sinh”   sẽ giúp cho chính người đó và những người khác lặp lại hành vi tích cực này trong tương lai.  

Và trong những trường hợp này, báo cáo quan sát hay phản hồi của bạn cũng nên nói rõ tên của người thực hiện hành vi an toàn đó, thay vì đề cập chung chung. 

Nâng cao hiệu quả Hệ thống Thẻ quan sát  PVD,  nhìn từ mô hình ABC 

MÔ HÌNH ABC 
Ngày nay, mô hình tâm lý ABC (Antecedent-Behaviour-Consequences) đã được nghiên cứu và áp dụng rộng rãi trong các hệ thống quản lý an toàn lấy hành vi 

làm nền tảng-BBS (Behaviour-Based Safety)

Antecedents 

 (Tiền thức) 

Yếu tố hoặc điều kiện có trước Hành vi. 

Là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp kích hoạt hành vi 

(Chính sách, quy trình, hướng dẫn, đào tạo, JSA, bảng báo,…) 

Behaviour 

 (Hành vi) 

Những gì quan sát được (lời nói, hành động) 

(Mang hoặc không mang kính bảo hộ, dây an toàn…) 

Consequences 

 (Hệ quả) 

Yếu tố hoặc phản hồi sau hành vi, tác động lên cá nhân thực hiện 

hành vi ngay lập tức hay sau một khoảng thời gian. 

(Sự thoải mái, sự an toàn, chấn thương, phần thưởng,….) 
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Thêm một điều cần cần tránh là: đừng thêm từ “Nhưng”  hay Tuy nhiên  vì nó sẽ người nghe chỉ nhớ 
những thông tin phía sau từ “Nhưng” hay “Tuy nhiên” kia làm ảnh hưởng sự khích lệ hành vi tích cực  
của vế trước.     

Phản hồi mang tính xây dựng (Constructive Feedbacks) 
Trong hệ thống quản lý HSE của PVD, chúng ta nhấn mạnh văn hóa “không đổ lỗi” cho người lao 
động, nhưng những hành vi không an toàn cũng phải được quan sát ghi nhận và phản hồi mang tính 
xây dựng để điều chỉnh và cải thiện.  

Khi phản hồi để cải thiện một hành vi không an toàn đã quan sát, có những điều cần lưu ý: 

 Không quát mắng hay hù dọa.
 Tập trung vào hành vi đã quan sát để trao đổi cách thực hiện cho an toàn, không lan man đến hành

vi khác.
 Chỉ trao đổi về hành vi, không đề cập vấn đề cá nhân.
 Đề xuất cách thực hiện hành vi an toàn, những hệ quả mang lại và đảm bảo người được góp ý hiểu

rõ hành vi an toàn là thế nào.

Việc quan sát, phản hồi các hành vi an toàn một cách tích cực, cụ thể của các đồng nghiệp, đặc biệt là 
cấp quản lý sẽ là giúp những người liên quan thực hiện hành vi an toàn một cách tích cực (positive re-
inforcement) vì người ta ý thức rõ hệ quả hành vi của mình, tự nguyện thực hiện để được ghi nhận, góp 
phần vào việc nâng cao văn hóa an toàn tại nơi mình làm việc,  chứ không chỉ là tuân thủ để tránh bị 
trách phạt.  

Mặt khác, việc quan tâm đến hệ quả của hành vi cũng góp phần điều chỉnh nội dung, cách thức tác 
động vào tiền thức của hành vi, vấn đề này sẽ được tổ chức thảo luận khi điều kiện cho phép.  

Nâng cao hiệu quả Hệ thống Thẻ quan sát  PVD,  nhìn từ mô hình ABC 

MÔ HÌNH ABC 
Ngày nay, mô hình tâm lý ABC (Antecedent-Behaviour-Consequences) đã được nghiên cứu và áp dụng rộng rãi trong các hệ thống quản lý an toàn lấy hành vi 

làm nền tảng-BBS (Behaviour-Based Safety)

Antecedents 

 (Tiền thức) 

Yếu tố hoặc điều kiện có trước Hành vi. 

Là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp kích hoạt hành vi 

(Chính sách, quy trình, hướng dẫn, đào tạo, JSA, bảng báo,…) 

Behaviour 

 (Hành vi) 

Những gì quan sát được (lời nói, hành động) 

(Mang hoặc không mang kính bảo hộ, dây an toàn…) 

Consequences 

 (Hệ quả) 

Yếu tố hoặc phản hồi sau hành vi, tác động lên cá nhân thực 

hiện hành vi ngay lập tức hay sau một khoảng thời gian. 

(Sự thoải mái, sự an toàn, chấn thương, phần thưởng,….) 
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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 2 năm 2021 
Ban HSEQ đã làm đầu mối tổ chức cuộc 
thi “Trắc nghiệm kiến thức HSEQ Tổng 
công ty PV Drilling” lần thứ nhất.  

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 10 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.   

 CUỘC THI 

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC HSEQ TỔNG CÔNG TY PV DRILLING LÂN THỨ NHẤT  

Nguyễn Thanh Tuấn 

Nguyễn Thị Thanh Bình 

CÁC GIẢI ĐỒNG HẠNG 

Phạm Chí Thành 

Bùi Văn Quý 

Đinh Quang Tâm 

Thái Thị Nhung Lê Thái Việt 

CHÚC MỪNG NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY PVD WELL SERVICES ĐÃ ĐOẠT GIẢI 

Nguyễn Thị Thanh Phương 

Nguyễn Thị Thiềm Trần Văn Mạnh Nguyễn Thị Huyền 

Ban HSEQ mong rằng cuộc thi lần tiếp theo, được tổ chức trong quý 3 – 
2021, sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ nhiệt tình của toàn 
thể nhân viên, lãnh đạo trong toàn Tổng công ty, để PV Drilling luôn là 
thương hiệu gắn với văn hóa an toàn tích cực trong ngành dầu khí. 

Diễn ra trong thời gian không lâu, từ 13/5-28/5/2021, 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 
10 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.  



PV DRILLING I 

Khách hàng: Cuu Long 

Vị trí: STT PIP 

Zero-LTI: 14 năm 
(10/03/2021) 

PV DRILLING VI 

Khách hàng : ENI 

Vị trí: Ken Bau 

Zero-LTI: 6 năm 
(28/02/2021) 

TAD PV DRILLING V 

Re-Activating for Shell 
Brunei Drilling Cam-
paign 

Zero-LTI: 8 năm 
(03/12/2020) 

LAND RIG  
PV DRILLING 11 

Finalizing preparations 
for GBRS drilling cam-
paign 

Zero-LTI: 5 năm 

(01/7/2021) 

PV DRILLING III 

Khách hàng: VSP 

Vị trí: Mỏ Bạch Hổ 

Zero-LTI: 1 năm 
(06/12/2020) 

PV DRILLING II 

Khách hàng: HLHV 

Vị trí: TGT-H4 

Zero-LTI: 11 năm 
(15/9/2020) 

CHỈ SỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG TÍNH ĐẾN 30/6/2021 

1 Nghị định số 54/2021/NĐ-CP về việc quy định về đánh giá sơ bộ 
tác động môi trường; ban hành ngày 21/05/2021; hiệu lực ngày 

21/05/2021. 

2 Nghị định số 55/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 

20216 của Chính phủ qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường; ban hành ngày 24/05/2021; hiệu lực 
ngày 10/07/2021.  

3 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 
ban hành ngày 06/07/2021; hiệu lực ngày 20/08/2021.  

4 Thông tư số 02/2021/TT-BXD về việc ban hành QCVN số 
06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho 

nhà và công trình; ban hành ngày 19/05/2021; hiệu lực ngày 
05/07/2021. 

5 Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH 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 Lao động - Thương binh và Xã 
hội; ban hành ngày 03/06/2021; hiệu lực ngày 18/07/2021.   

6 Quyết định số 2974/QĐ-BCA-C07 về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ 
Công an; ban hành ngày 04/05/2021; hiệu lực ngày 04/05/2021. 

CẬP NHẬT VBPL  LĨNH VỰC HSEQ 
TOTAL 

INCIDENTS 11 
 LOST-TIME INCIDENT 0 

8 

TỔNG SỐ GIỜ  CÔNG 

MÔI TRƯỜNG 

81 (tấn)  
Chất thải rắn 

128 (tấn) 
CTNH 

10 970 (m3) 
Nước thải 

Tiêu thụ điện Tiêu thụ nước 

2 124 822 
Tổng giờ công 

628 348 
Văn phòng 

310 643 
Căn cứ/Xưởng 

AN TOÀN SỨC KHỎE 

3 833 (lượt) 
  Đào tạo HSEQ 

29 241 (thẻ) 
PVD Card Thưởng HSEQ 

  1 330 (tr.đ) 
Tổng tiền thưởng 

1 322 (lượt) 

14 287 (m3)  1 146 637 (kWh) 

1 185 831 
Giờ công biển 

 PROPERTY DAMAGE 05 

PV DRILLING III: 03; PV DRILLING V: 02 

Oil/Chemical 
Spills 

01 

PV DRILLING VI: 01 

 LOST-TIME INCIDENT 00 

PV DRILLING VI: 01; PV DRILLING V: 01 

 First-Aid Case 02

RECORDABLE INCIDENT
00 (MTC/RWTC) 

Near Miss 01 

PV DRILLING VI: 01 

Other 02 

PV Drilling III: 01; PV DRILLING VI: 01 



PV DRILLING I 

VU VAN TRUNG – Pumpman 

Card Winner 

NGUYEN DINH CUONG– Cook 

Card Winner 

LAM QUANG HIEP – Floorman 

Card Winner 

NGO VAN TAO - Mechanic 

Card Winner 

PV DRILLING II 

PHAN VAN TRUONG - Baker 

Card Winner 

TO HONG DUC - Medic 

Card Winner 

LE VAN NGHIA - Utility 

Card Winner 

NGO VAN CUONG - Tong Operator 

Card Winner 

NGUYEN QUAN TRUNG - Floorman 

Card Winner 

THƯỞNG AN TOÀN KHỐI GIÀN KHOAN 

PVD CARD WINNER 
Quý 2 - 2021 

PV DRILLING VI 

NGUYEN VAN DUNG - Roustabout 

Card Winner 

TRAN QUOC TUAN - Head Roustabout 

Card Winner 
PHAM VAN TOAN - Mechanic 

Card Winner 

NGUYEN KHAC DUNG - Utility 

Card Winner 

HA QUANG SANG  - Deck Pusher 

Card Winner 
DO ANH TUAN - Head Roustabout 

Card Winner 

PV DRILLING V 

LE TAN THANH - Roustabout 
 Card Winner 

PHAM VAN TRONG - Floorman 

Card Winner 

DOAN CAO THUONG –Floorman 

Card Winner 

PHAN VAN NGHIEM – Mechanic 
Card Winner 

LE VAN TRUNG - Lead AB 

Card Winner 

DO HUU KHUONG - Medic 

Card Winner 

PV DRILLING III 

9 



10

“Quan sát,trong khi cẩu thiết bị, tôi 

thấy một số người đi ngang qua 

dưới mã hàng,tôi đã hô mọi người 

tránh xa để an toàn cho chính họ.. 

Tôi đã nhắc nhở họ lần sau phải chú 

ý, khi đi qua khu vực làm việc, và họ 

đã đồng ý. Mọi người khi qua nơi 

làm việc cần chú ý trên,dưới .”  

“Quan sát thấy người lạ giao hàng 

cho bên Expro mà không đi của 

chính để bảo vệ kiểm tra thân nhiệt 

trong mùa covid mà đi tắt qua của 

bên hông,  tôi đã nhắc nhở anh ta đi 

cửa chính để được kiểm sóat và bảo 

vệ kiểm tra thân nhiệt, nhưng anh ta 

không nghe, mà tôi phải kêu người 

chịu trách nhiệm bên Expro ra để 

nói chuyện với anh ta thì anh ta mới 

chịu làm theo.” 

“Một người giao hàng hút thuốc 

phía ngoài container hút thuốc của 

kho. Tôi đã nhắc anh ấy về qui định 

hút thuốc, chỉ hút thuốc bên trong 

container qui định (smoking area). 

Anh ấy hoàn toàn đồng ý. Đã phản 

ánh vấn đề với người phụ trách tại 

khu vực kho để nhắc nhở những 

người giao hàng thực hiện đúng qui 

định hút thuốc. “ 

PVD DD 

(theo Quyết định số: 138/QĐ-PVD  ngày 15 tháng 7 năm 2021) 

LÊ VIỆT CƯỜNG 

Căn cứ Vũng Tàu 

PHẠM HỒNG MINH 

Phòng Điều hành sản xuất 

PVD Well Services 

PHẠM VĂN HINH 

Phòng Địa Vật Lý 

PVD Logging 

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, 2021 

(Chủ động  -  Cẩn trọng  -  Tận tâm) 


