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

Trong quý 3/2021, giá dầu đươc duy trì ở mức khá cùng với việc 4 giàn khoan tự nâng đều có 
việc làm, giàn khoan đất liền bắt đầu hoạt động trở lại tại Algeria, giàn khoan PV DRILLING V 
hoàn tất giai đoạn tích hợp với Cụm thiết bị khoan (DES) tại Singapore để kéo sang Brunei phục 
vụ cho chiến dịch khoan của Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd từ quý 4/2021 là những 
tín hiệu tích cực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Bên cạnh đó, trong 
bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, các đơn vị thành viên của PV Drilling đã 
rất nỗ lực cố gắng trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo hợp đồng đã ký hoặc có 
thêm nhiều hợp đồng mới như PVD Offshore (hợp đồng cung ứng nhân lực khoan cho dự án 
khoan địa nhiệt tại Nhật Bản và cung ứng nhân lực khoan cho giàn Hakuryu-11 hoạt động tại 
Nhật Bản), PVD Well Services (hợp đồng cung cấp dịch vụ Khoan kiểm soát áp suất cho 
Idemitsu), PVD Logging (hợp đồng cung cấp cầu vá ống khai thác – Tubing Straddle).v.v…góp 
phần đảm bảo cho việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021 của các đơn vị 
thành viên của Tổng công ty PV Drilling.  

Trước sự bùng phát của dịch Covid-19 tại Việt Nam, nhiều người lao động tại các đơn vị thành 
viên phải làm việc “3 tại chỗ” hoặc làm việc dài ngày trên các giàn khoan. Dù vậy, nhờ có sự 
chuẩn bị tốt và 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 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. Đặc biệt, vào 
ngày 15/9/2021, giàn khoan tự nâng PV DRILLING II đã đạt thành tích vận hành an toàn trong 
12 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. Có 
thể nói, cùng với triển vọng từ hoạt động sản xuất kinh doanh, việc PV Drilling tiếp tục giữ vững 
thành tích an toàn trong mọi hoạt động đã góp phần duy trì lợi thế cạnh tranh của Tổng công ty 
trên thị trường quốc tế . 

Sự cố cận nguy (near miss) là sự kiện xảy ra trong thực tế, nhưng chưa gây ra bất kỳ thương tổn, 
bệnh tật hay hư hỏng nào – tuy nhiên có khả năng gây ra các tổn thất này – nói cách khác, đó là 
sự kiện “suýt” gây ra mất an toàn. Nếu người lao động không được khuyến khích báo cáo về các 
near miss tại nơi làm việc, do chưa xây dựng được văn hóa báo cáo near miss, thì vô số cơ hội 
ngăn chặn sự cố mất an toàn đã bị bỏ lỡ. Hệ thống báo cáo near miss tại nơi làm việc có thể xem 
như một công cụ nhằm trao quyền chủ động cho người lao động trong công tác an toàn, ở nhiều 
cấp độ của tổ chức. Hệ thống này giúp cải thiện các kênh trao đổi thông tin và góp phần xây 
dựng văn hóa an toàn cởi mở trong tổ chức. Để có cái nhìn rõ nét hơn về sự cố cận nguy, chuyên 
san lần này xin gửi đến quý bạn đọc bài viết chuyên đề Báo cáo sự cố cận nguy giúp ngăn ngừa 
sự cố trong tương lai. Hy vọng rằng những thông tin hữu ích này sẽ trang bị cho bạn đọc những 
hiểu biết cần thiết về an toàn trong công việc, qua đó góp phần nâng cao văn hóa an toàn tại 
Tổng Công ty chúng ta. 

Tôi xin gửi lời chúc đến tất cả các thành viên của PV Drilling luôn làm việc an toàn và đạt hiệu 
quả cao với nhiều sức khỏe và hạnh phúc.  
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Số

1- Thư ngỏ
Tin hoạt động

5 -  Báo cáo cận nguy 

7- 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 II 

Nối tiếp thành công của giàn 
khoan PV DRILLING I, vào 
đúng 00h00 ngày 15/9/2021, 
giàn khoan tự nâng PV 
DRILLING II của Tổng Công 
ty PV Drilling chinh phục cột 
mốc 12 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 
quan trọng này.  

Trong 12 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 12 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 CBNCV trên giàn kho-
an, 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 
Hoàng Long JOC.  

CHÚC MỪNG GIÀN PV DRILLING II ĐẠT THÀNH TÍCH 

12 NĂM VẬN HÀNH AN TOÀN 

NĂM  VẬN  HÀNH  AN TOÀN 

Zero LTI 

12 
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và ISO 45001:2018. Cụ thể, công tác duy 
trì Hệ thống quản lý HSEQ trong toàn Tổng 
Công ty trong quý 3/2021 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 14/9 đến ngày 15/9/2021, Ban 
ATCL đã tiến hành đánh giá nội bộ dưới 
hình thức trực tuyến Hệ thống quản lý 
HSEQ tại Công ty PVD Offshore. Kết thúc 
2 ngày đánh giá, Ban ATCL đã ghi nhận 2 
điểm phát hiện cải tiến- Improvement và 9 
điểm phát hiện quan sát – Obervation, 
không ghi nhận điểm không phù hợp nào. 
Kết quả của cuộc đánh giá sau đó đã được 
chuyển đến lãnh đạo PVD Offshore để đề 
xuất các hành động khắc phục và cải tiến. 
Từ kết quả đánh giá cho thấy, hệ thống 
quản lý HSEQ của PVD Offshore đang 
được duy trì một cách có hiệu lực và đáp 
ứng các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn quốc tế 
ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001.  

Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên cũng 
chủ động tiến hành đánh giá nội bộ Hệ 
thống quản lý HSEQ của mình. Cụ thể là, 

  HOẠT ĐỘNG HSE  

TRÊN GIÀN KHOAN 

Trong quý 3/2021, giàn khoan PV DRILL-
ING I tiếp tục khoan cho khách hàng Vi-
etsovPetro sau khi kết thúc chiến dịch 
khoan cho khách hàng Cửu Long JOC, 
giàn khoan PV DRILLING II đang khoan 
cho khách hàng Hoàng Long JOC, giàn 
khoan PV DRILLING III khoan cho 
khách hàng JVPC, giàn khoan PV DRILL-
ING VI đang khoan cho khách hàng 
Thăng Long JOC sau khi kết thúc chiến 
dịch khoan cho ENI tại Đà Nẵng. Giàn 
khoan TAD PV DRILLING V đã đến Bru-
nei vào ngày 22/10/2021 sẵn sàng cho 
chiến dịch khoan cho khách hàng Brunei 
Shell Petroleum, giàn khoan PV DRILL-
ING 11 tại Algeria đã bắt đầu tiến hành 
chiến dịch khoan cho khách hàng GBRS 
vào ngày 14/8/2021.  

Định kỳ, chiến dịch sức khỏe quý 3/2021 
với chủ đề: “Bệnh lao phổi/ Tuberculo-
sis” được triển khai rộng khắp trên tất cả 
các giàn khoan biển của PV Drilling. Chủ 
đề trên nhằm nâng cao ý thức của người 
lao động trong việc bảo vệ sức khỏe của 
mình trong việc phòng chống bệnh liên 
quan đến đường hô hấp, đặc biệt trong giai 
đoạn bệnh dịch Covid-19 đang diễn biến 
rất phức tạp và khó lường. Phối là một cơ 
quan quan trọng trong việc duy trì và cung 
cấp ô xy cho não bộ, để bảo vệ lá phổi của 
mình, người lao động phải thường xuyên 
đeo khẩu trang trong quá trình làm việc tại 
văn phòng, ngoài đường hoặc khi tiếp xúc 
với môi trường bụi hoặc hóa chất độc hại. 
Người có biểu hiện hoặc nghi ngờ mắc 
bệnh lao phổi phải đến ngay các cơ sở y tế 
để được thăm khám, chăm sóc y tế, ở trên 
giàn khoan, người lao động phải liên hệ 
trực tiếp với bác sỹ giàn khoan để được tư 
vấn và có biện pháp bảo vệ phù hợp, hạn 
chế tối đa tiếp xúc với đồng nghiệp, người 
xung quanh. Tất cả các vật dụng cá nhân 
phải được vệ sinh sạch sẽ, tuyệt đối không 
được sử dụng chung, rác thải sinh hoạt cá 
nhân phải được quản lý tốt và tiêu hủy như 

rác thải y tế. 

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại gây 
ra không ít khó khăn cho hoạt động hoạt 

động sản xuất kinh doanh của PV Drill-
ing, đặc biệt trong công tác đổi ca, làm 
sao để vừa đảm bảo tiến độ khoan như 
cam kết với khách hàng vừa đảm bảo sức 
khỏe và tâm lý cho người lao động. Theo 
đó, PV Drilling phối hợp với nhà thầu đưa 
ra nhiều giải pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và 
Chính quyền địa phương nơi Giàn khoan 
đang hoạt động, như chủ động cách ly 
người lao động ngay sau khi về bờ, định 
kỳ tiến hành xét nghiệm Covid-19 đối với 
người lao động trước khi quay trở lại giàn 
làm việc, tiến hành tiêm vắc xin cho 
người lao động. Tính tới thời điểm hiện 
tại hầu như toàn bộ người lao động của 
PV Drilling đã được tiêm mũi 1, Tổng 
công ty đang phối hợp triển khai hoàn tất 
mũi 2 theo kế hoạch đề ra.  

CÁC 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 2021 được triển khai phù 
hợp với diễn biến của dịch bệnh nhằm 
đảm bảo phù hợp với yêu cầu của các tiêu 
chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

Chiến dịch sức khỏe quý 3“Bệnh lao phổi/ Tuberculosis” 

Xét nghiệm Covid-19 cho người lao động trước khi quay trở 
lại làm việc tại PVD Offshore  

Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý HSEQ tại Văn phòng Tổng công ty 

Phun dung dịch khử khuẩn thiết bị ra vào xưởng tại Công ty 
Vietubes 
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từ ngày 10/9/2021 đến ngày 
24/9/2021, Công ty PVD Tech đã 
tiến hành tổ chức đánh giá nội bộ 
dưới hình thức trực tuyến Hệ thống 
quản lý HSEQ 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 thúc buổi 
đánh giá ghi nhận tổng cộng có 34 
phát hiện đánh giá, trong đó có 14 
đánh giá cải tiến - Improvement, 20 
đánh giá ghi nhận – Observation, 
không có ghi nhận sự không phù hợp 

nào. 

Nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng dịch 
vụ luôn ổn định, đáp ứng yêu cầu 
cung cấp sản phẩm/dịch vụ của 
khách hàng, ngày 08/9/2021, Công ty 
PVD Well Services đã tiến hành tổ 
chức họp trực tuyến đánh giá việc 
chuẩn bị hồ sơ dự thầu cung cấp dịch 
vụ CTRS tại Myanmar. Ngoài ra, 
Công ty cũng thường xuyên họp trực 
tuyến nhằm đánh giá tình hình sản 

xuất tại căn cứ Vũng Tàu. 

 CÔNG TÁC ATSKMT & VỆ 

SINH LAO ĐỘNG 

PV Drilling tiếp tục duy trì công tác 
an toàn, vệ sinh, lao động tại các cơ 
sở sản xuất trực tiếp của mình nhằm 
tạo một Môi trường lao động An 
toàn, Xanh, Sạch, Đẹp góp phần 
nâng cao ý thức văn hóa an toàn của 
người lao động. Cụ thể vào cuối mỗi 
tuần, tại căn cứ Vũng Tàu, Xí nghiệp 
PVD Invest đã tổ chức dọn dẹp, phát 
quang xung quanh khu vực làm việc, 
sắp xếp gọn gàng máy móc, thiết bị 
đảm bảo nơi làm việc an toàn, sạch 
sẽ góp phần hạn chế tối đã các bệnh 
truyền nhiễm như sốt xuất huyết 
cũng như giảm thiểu sự cố mất an 
toàn trong quá trình hoạt động, sản 
xuất. 

Nhằm bảo vệ sức khỏe của người lao 
động và bảo vệ môi trường, PVD 
Baker Hughes triển khai, áp dụng 

Chính sách không thuốc lá tại nơi làm 
việc. Thuốc lá và các sản phẩm liên 
quan đến thuốc lá không được sử 
dụng trong các khu vực của Công ty 
như các tòa nhà, văn phòng, kho bãi, 
không gian xanh và các lối đi. Mọi 
người cũng không được hút thuốc 
trong xe ô tô của Công ty hay khu 
vực nhà để xe. Những ai có nhu cầu 
hút thuốc phải ra ngoài khu vực 

khuôn viên của Công ty. 

 ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG     

KHẨN CẤP 

Ngoài các buỗi diễn tập PCCC được 
tổ chức định kỳ hằng tuần trên các 
giàn khoan biển, Ban quản lý giàn 
khoan cũng đã tiến hành lồng ghép 
diễn tập phòng, chống Covid-19 với 
mục đích nâng cao ý thức cũng như 
trang bị kiến thức phòng chống dịch 
viêm đường hô hấp cấp do Virus Co-
rona gây ra (COVID-19). Kịch bản 
diễn tập tuy khác nhau nhưng đều tập 
trung vào cách xử lý tình huống khi 
có dịch bệnh phát sinh trên giàn. 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. 

Khối làm việc trên bờ như văn 
phòng, trụ sở cơ quan, xưởng cơ khí, 
căn cứ sản xuất trực tiếp … triển khai 
các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Bộ Y 
tế, Chính quyền địa phương nơi đơn 
vị có trụ sở làm việc … như áp dụng 
chế độ làm việc 3 tại chỗ, 1 cung 
đường 2 điểm đến, kích hoạt chế độ 

làm việc từ xa. 

Bên cạnh đó, PV Drilling tiếp tục duy 
trì các biện pháp kiểm soát chặt chẽ 
như khai báo y tế định kỳ, đo thân 
nhiệt, bắt buộc đeo khẩu trang trong 
thời gian làm việc, thường xuyên rửa 
tay với xà phòng hoặc 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.  

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. 

Việc áp dụng các giải pháp phòng, 
chống dịch Covid-19 phù hợp nêu 
trên đã góp phần giảm thiểu tối đa 

nguy cơ lây nhiễm tại nơi làm việc. 

HOẠT ĐỘNG HỘI THẢO & 

ĐÀO TẠO  

Diễn tập rời giàn PV DRILLING V trước khi kéo giàn từ Singapore sang Brunei 

Họp rút kinh nghiệm sau khi diễn tập rời giàn PV DRILLING V 

Đánh giá nội bộ tại Công ty PVD Tech 

Ban ATCL đánh giá nội bộ tại PVD Offshore 

PVD Well Services họp trực tuyến đánh giá hồ 

sơ dự thầu cung cấp dịch vụ CTRS tại Myanmar 

Công ty PVD Baker Hughes áp dụng Chính 

sách không hút thuốc tại nơi làm việc 
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Do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, phần lớn các 
khóa đào tạo, huấn luyện trực tiếp bị tạm hoãn, 
gây ra không ít khó khăn trong việc nâng cao 
kiến thức cho người lao động. Trong hoàn cảnh 
khó khăn đó, Tổng công ty và các đơn vị thành 
viên đã tìm ra các giải pháp đào tạo khác phù hợp 
nhưng vẫn đảm bảo truyền đạt kiến thức đến 
người lao động như đào tạo, hướng dẫn trực 
tuyến. Cụ thể, vào 2 tuần cuối của tháng 9, Ban 
ATCL đã tiến hành đào tạo sử dụng Phần mềm 

PVD Card cho các đơn vị thành viên. 

Trước đó, vào ngày 25/7/2021 Công ty PVD 
Tech đã tổ chức thành công khóa đào tạo nội bộ 
trực tuyến hướng dẫn việc đánh giá nội bộ hệ 
thống quản lý HSEQ cho 12 đầu mối làm công 
tác HSEQ tại các phòng/ban, bộ phận của Công 
ty. 

Tương tự trong quý 3/2021, Công ty PVD Well 
Services cũng đã đào tạo trực tuyến thành công 
khóa “xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng 
dịch vụ” cho những nhân sự có liên quan. 

Đối với Khối làm việc trên các công trình biển, 
công tác đào tạo nội bộ vẫn được duy trì đều đặn, 
do môi trường làm việc khép kín, ít bị ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19, cụ thể trong quý 3/2021, giàn 
PV DRILLING I đào tạo được 284 lượt, PV 
DRILLING II đào tạo được 148 lượt, PV 
DRILLING III đào tạo được 93 lượt, PV DRILL-
ING V đào tạo được 254 lượt, PV DRILLING VI 
đào tạo được 100 lượt.  

Ban ATCL tổ chức hướng dẫn sử dụng Phần mềm mới PVD Card 

Hoạt động sản xuất tại Xưởng kết cấu PVD Tech - Tp. Vũng Tàu 

Đào tạo nội bộ trực tuyến hệ thống quản lý HSEQ tại PVD Tech 

Vệ sinh, khử khuẩn khu vực ăn nghỉ của CBCNV tai Căn cứ Vũng Tàu  của PVD Tech 
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Sự cố cận nguy là một sự kiện xảy ra trong 
thực tế, không trong hoạch định mà không 
gây ra bất kỳ thương tổn, bệnh tật hay hư 
hỏng nào – tuy nhiên có khả năng gây ra 
các tổn thất này; nói cách khác, đó là một 
sự kiện “suýt” gây ra mất an toàn. Lỗi quá 
trình hoặc sự bất ổn trong hệ thống quản lý 
là nguyên nhân gốc của những rủi ro dẫn 
đến sự cố cận nguy, vì vậy đó chính là 
trọng tâm của cải tiến hệ thống. Đa số các 
hoạt động an toàn có tính chất “phản ứng” 
thay vì “chủ động”, có nghĩa là những tổn 
thất xảy ra trước khi có bất kỳ hành động 
khắc phục phòng ngừa nào được thực hiện. 
Các sự cố cận nguy thường xuất hiện trước 
khi xảy ra sự cố gây ra tổn thất thực sự, 
nhưng thường bị bỏ qua vì chúng không 
gây ra bất kỳ tổn hại nào (không gây 
thương tích, hư hỏng hoặc tổn thất). Việc 
ghi nhận và phân tích nguyên nhân các sự 
cố cận nguy sẽ giúp ngăn chặn hiệu quả các 

BÁO CÁO CẬN NGUY GIÚP NGĂN NGỪA SỰ CỐ TRONG TƯƠNG LAI 

SỰ CỐ CẬN NGUY LÀ GÌ? CƠ HỘI CHO HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA 

Mô hình tháp tai nạn theo học thuyết Heinrich (hình 2) ước tính: với mỗi vụ tai nạn 
chết người tại nơi làm việc, thì trước đó đã xảy ra khoảng 300 sự cố không gây ra bất 
kỳ thương tổn nào. Nói cách khác, công ty của bạn đã được trao cho 300 cơ hội để ngăn 
chặn tai nạn chết người nói trên. Dù khó có thể nhận diện và phân tích nguyên nhân của 
tất cả 300 sự cố cận nguy đã xuất hiện trên thực tế, nhưng chỉ cần nhận ra và xử lý 10% 
số lượng sự cố cận nguy ấy, công ty của bạn đã khai thác được 30 cơ hội thực hiện hành 
động khắc phục, phòng ngừa 

Hình 2: Kim tự tháp tai nạn theo học thuyết Heinrich 

sự cố gây thương tật, thậm chí sự cố gây 
chết người, tuy nhiên việc này chỉ có thể 
thực hiện khi thông tin về sự cố cận nguy 
được báo cáo đầy đủ và chính xác.  

Khi người lao động không được khuyến 
khích báo cáo về các sự cố cận nguy tại 
nơi làm việc, do chưa xây dựng được văn 
hóa báo cáo sự cố cận nguy, thì vô số cơ 
hội ngăn chặn sự cố mất an toàn đã bị bỏ 
lỡ. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng 
hầu hết các sự cố gây tổn thất nghiêm 
trọng đều có dấu hiệu báo trước thông qua 
các sự cố cận nguy. Nhằm giảm thiểu tần 
suất xảy ra các sự cố nghiêm trọng, điều 
quan trọng là cần đảm bảo rằng các sự cố 
cận nguy được báo cáo và điều tra. Bởi 
đây là yếu tố giúp cải thiện đáng kể mức 
an toàn cho người lao động, cũng như 
nâng cao văn hóa an toàn của tổ chức. 

Hình 1: Sự cố cận nguy 

LƯU Ý 

 Sự cố xuất hiện hàng

ngày tại nơi làm việc và

có thể để lại hậu quả như

chấn thương nghiêm

trọng hoặc hư hỏng tài

sản.

 Một chương trình báo

cáo sự cố cận nguy có

thể giúp ngăn chặn sự

xuất hiện các sự cố trong

tương lai.

 Vấn đề là người lao động

thường ngại báo cáo về

các sự cố cận nguy do sợ

bị đổ lỗi hay quy kết

trách nhiệm.

 Doanh nghiệp cần thiết

lập quá trình báo cáo sự

cố cận nguy sao cho thật

dễ sử dụng.
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Quá trình báo cáo sự cố cận nguy gồm 5 bước: Xác định – Báo cáo – Điều tra – Can thiệp 
– Xem xét. Trong suốt quá trình này, cần đảm bảo tất cả người lao động biết cách nhận ra
một sự cố cận nguy và tự nguyện chia sẻ quan sát của mình qua biểu mẫu báo cáo. Nguyên
nhân gốc và hậu quả có thể xảy ra phải được phân tích và đánh giá. Các hành động phải
được tiến hành ngay nhằm loại bỏ tạm thời rủi ro đã phát hiện được, sau đó là loại bỏ hoàn
toàn nguy hiểm. Bước cuối cùng là xem xét toàn bộ quá trình nhằm phân tích xu hướng để
đưa ra các hành động phòng ngừa, cơ hội đào tạo, cải tiến liên tục.

BÁO CÁO CẬN NGUY GIÚP NGĂN NGỪA SỰ CỐ TRONG TƯƠNG LAI 

QUÁ TRÌNH BÁO CÁO SỰ CỐ CẬN NGUY 

Hình 3: Năm bước của quá trình báo cáo sự cố cận nguy 

Trên thực tế, việc thiết lập một hệ thống báo cáo riêng cho sự cố cận nguy không hẳn là cần 
thiết. Để đạt được cùng kết quả, tổ chức chỉ cần tích hợp việc báo cáo sự cố cận nguy vào hệ 
thống quản lý an toàn của mình bằng cách mở rộng tiêu chí báo cáo hiện có. Ngoài ra, quan 
trọng hơn cả là xây dựng văn hóa báo cáo chủ động và cởi mở. 

XÂY DỰNG VĂN HÓA BÁO CÁO 

Có thể xem hệ thống báo cáo sự cố cận nguy như một công cụ nhằm trao quyền chủ động 
cho người lao động trong công tác an toàn, ở nhiều cấp độ của tổ chức. Hệ thống này giúp 
cải thiện các kênh trao đổi thông tin và xây dựng văn hóa an toàn cởi mở trong công ty, cho 
phép mọi người chia sẻ và đóng góp một cách có trách nhiệm đối với việc đảm bảo an toàn 
và sức khỏe cho chính mình và đồng nghiệp. Do đó, sự tham gia của tất cả người lao động là 
yếu tố quan trọng tạo sự thành công của chương trình. Điều này có nghĩa là, tất cả người lao 
động cần hiểu rõ tại sao việc báo cáo các sự cố cận nguy là cần thiết, vai trò của họ và làm 
thế nào để thực hiện việc báo cáo. Để tạo dựng được văn hóa báo cáo trong doanh nghiệp, 
mỗi cơ hội đều phải được tận dụng triệt để. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ và cam kết của cấp quản 
lý cũng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong việc phân công trách nhiệm báo cáo sự cố cận 
nguy cho nhân viên và thực hiện huấn luyện, đào tạo liên quan. 

KHÔNG ĐỔ LỖI 

Cần phải làm rõ rằng mọi thông tin thu thập được chỉ được sử dụng cho mục đích 
rút kinh nghiệm và cải tiến hệ thống quản lý chứ không phải để quy kết trách nhiệm 
hay xử phạt. Báo cáo ẩn danh có thể là một giải pháp, tuy nhiên việc tạo dựng lòng 
tin giữa các đồng nghiệp là điều quan trọng hơn cả, bởi chính môi trường làm việc 
này sẽ giúp người lao động cảm thấy thoải mái, không sợ sệt khi chia sẻ các quan 
sát của mình. 

SỰ CHỦ ĐỘNG 

Người lao động phải được trao quyền chủ động nhận diện và loại bỏ các mối nguy 
tiềm ẩn trước khi sự cố cận nguy leo thang dẫn đến các hệ quả nghiêm trọng hơn. 
Thông thường, người lao động do dự không nêu lên ý kiến mà họ cho là đúng vì họ 
không chắc đó có phải là việc của họ hay không. Phân công trách nhiệm và trách 
nhiệm giải trình một cách rõ ràng sẽ giúp khuyến khích sự đóng góp của tất cả người 
lao động. 

TRAO ĐỔI THÔNG TIN 

Trao đổi thông tin là yếu tố quan trọng trong chương trình báo cáo sự cố cận nguy, 
do đó tổ chức phải thể hiện được sự trân trọng đối với ý kiến đóng góp của người 
lao động. Đó không chỉ là việc nhấn mạnh đến lợi ích của việc báo cáo sự cố cận 
nguy mà còn là việc chia sẻ những sự cố có liên quan trực tiếp đến công việc của 
người lao động. Ngoài ra, ý kiến phản hồi cũng cần được chia sẻ đến những người 
có liên quan. 

DỄ HIỂU VÀ DỄ SỬ DỤNG 

Một quá trình báo cáo phức tạp với từ ngữ khó hiểu sẽ làm nản lòng người lao 
động, bởi thế mà quy trình và biểu mẫu sử dụng cần đơn giản, dễ hiểu. Bên cạnh 
đó, cần đảm bảo các biểu mẫu này luôn sẵn có để người lao động có thể thực hiện 
báo cáo mọi lúc, mọi nơi. 

CHƯƠNG TRÌNH KHEN THƯỞNG 

Kết hợp chương trình báo cáo sự cố cận nguy với chương trình khen thưởng là 
cách giúp cho chương trình được hưởng ứng trên thực tế. Chẳng hạn, chương 
trình khen thưởng những người có đóng góp tốt nhất cho chương trình báo cáo sự 
cố cận nguy được tiến hành hàng tuần, hàng tháng hay hàng quý sẽ giúp xây dựng 
văn hóa báo cáo chủ động, làm cho người lao động quan tâm hơn đến các hoạt 
động an toàn nơi làm việc . 



PV DRILLING I 

Khách hàng: VSP 

Vị trí: White Tiger BK21 

Zero-LTI: 14 năm 
(10/03/2021) 

PV DRILLING VI 

Khách hàng: TL JOC 

Vị trí: HSD-WHP 

Zero-LTI: 6 năm 
(28/02/2021) 

TAD PV DRILLING V 

Khách hàng: Brunei 
Shell Petroleum 

Zero-LTI: 8 năm 
(03/12/2020) 

LAND RIG  
PV DRILLING 11 

Khách hàng: GBRS 

Zero-LTI: 5 năm 

(01/7/2021) 

PV DRILLING III 

Standby at Vungtau An-
chorage and be ready for 
moving to Malaysia at the 
end of October 

Zero-LTI: 1 năm 
(06/12/2020) 

PV DRILLING II 

Khách hàng: HL JOC 

Vị trí: TGT-H1 

Zero-LTI: 12 năm 
(15/9/2021) 

CHỈ SỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG TÍNH ĐẾN 30/9/2021 

1 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý 

thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường; ban hành ngày 
30/06/2021; hiệu lực ngày 16/08/2021.  

2 Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương 
binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số chế độ đối với người 

được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, 
thành viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tham gia huấn luyện, 
bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; ban hành ngày 
30/06/2021; hiệu lực ngày 15/08/2021.  

3 Thông tư số 05/2021/TT-BCT của Bộ Công thương về việc quy 
định chi tiết một số nội dung về an toàn điện; ban hành ngày 

02/08/2021; hiệu lực ngày 22/09/2021. 

4 Thông tư số 10/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định Danh 
mục chất cấm sử dung trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe; ban hành ngày 30/06/2021; hiệu lực ngày 01/09/2021. 

5 Thông tư số 82/2021/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định 
về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duy-

ệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng 
Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; ban hành ngày 
06/08/2021; hiệu lực ngày 20/09/2021. 

6  Quyết định số 844/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ 

trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; ban hành 
ngày 23/07/2021; hiệu lực ngày 23/07/2021. 

7 Quyết định số 1560/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 41/CT-

TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp 
cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn; ban hành ngày 
09/08/2021; hiệu lực ngày 09/08/2021. 

CẬP NHẬT VBPL  LĨNH VỰC HSEQ 
TOTAL 

INCIDENTS 14 
 LOST-TIME INCIDENT 0 

7 

TỔNG SỐ GIỜ  CÔNG 

MÔI TRƯỜNG 

151 (tấn)  
Chất thải rắn 

176 (tấn) 
CTNH 

15 996 (m3) 
Nước thải 

Tiêu thụ điện Tiêu thụ nước 

3 293 191 
Tổng giờ công 

898 373 
Văn phòng 

489 532 
Căn cứ/Xưởng 

AN TOÀN SỨC KHỎE 

4 115 (lượt) 
  Đào tạo HSEQ 

42 065 (thẻ) 
PVD Card Thưởng HSEQ 

  2 380 (tr.đ) 
Tổng tiền thưởng 

2 221 (lượt) 

22 037 (m3)  1 869 435 (kWh) 

1 905 286 
Giờ công biển 

 PROPERTY DAMAGE 08 

PV DRILLING III: 03; PV DRILLING V: 03; PV 

DRILLING I: 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 

NGUYEN VAN QUANG – Scaffolder 

Card Winner 

TRAN HUU TRI– Motorman 

Card Winner 

DO VAN BIEN – Pumpman 

Card Winner 

NGUYEN CAO THUAN - Utility 

Card Winner 

PV DRILLING II 

NGUYEN HUU DAT - Mechanic 

Card Winner 

PHAM VAN THIET - Painter 

Card Winner 

PHAN VAN TRUONG - Baker 

Card Winner 

VO HONG HAI - Floorman 

Card Winner 

NGUYEN CAO NGUYEN - Roustabout 

Card Winner 

THƯỞNG AN TOÀN KHỐI GIÀN KHOAN 

PVD CARD WINNER 
Quý 3 - 2021 

PV DRILLING VI 

DO AN TUAN - Lead Roustabout 

Card Winner 

NGUYEN DUC VIET - Welder 

Card Winner 
HA QUANG SANG - Deck Pusher 

Card Winner 

DONG VAN TOAN - Floorman 

Card Winner 

LAM TAT HIEU - Utility 

Card Winner 
DO ANH TUAN - Head Roustabout 

Card Winner 

PV DRILLING V 

PHAM VAN NGOAT - Roustabout 
 Card Winner 

NGUYEN VAN QUANG - Asst. Crane 

Card Winner 

SHAMSUL ANAK –Campboss 

Card Winner 

NGUYEN VAN CHIEN – Electrician 
Card Winner 

DOAN NGUYEN LONG - Crane Operator 

Card Winner 

LIEN KIM TAI - Asst. Barge 

Card Winner 

PV DRILLING III 

8 



9 

“Có tấm lưới cứng dưới chân đường 

ray của cửa Test base nếu mở cửa 

có thể làm kẹt hoặc hỏng 

Tôi đã cất tấm đó đi chỗ khác trước 
khi mở cửa. Mọi người chú ý ko 
được để những vật cứng ở khu vực 
đường ray có thể làm tắc cửa không 
mở được.” 

“Quan sát thấy một số xe máy tại 
tầng hầm chung cư để đậu chắn lối 
tiếp cận hộp vòi chữa cháy cứu hỏa. 
Gây cản trở khi sử dụng hộp vòi này 
khi có hỏa hoạn xảy ra.. Tôi đã dắt 
các chiếc xe này ra chỗ khác để tạo 
thông thoáng lối tiếp cận hộp vòi và 
thông báo đến bảo vệ tòa nhà được 
biết.. Không được để vật dụng, thiết 
bị che chắn lối tiếp cận hệ thống 

PCCC.” 

“Quan sát thấy tại xưởng CKCT 

dây nguồn điện rulo bị một vết cắt 

rất sâu hở dây nguồn bên trong 

nhưng không được kiểm tra phát 

hiện kịp thời. Đã nhắc nhở chung 

công nhân phải thường xuyên kiểm 

tra dây nguồn, không sử dụng 

những dây có khuyết tật nếu phát 

hiện phải đưa về bộ phận bảo trì 

điện thay thế.  

Tôi đã thực hiện thay thế dây nguồn 
mới. “ 

PVD Tech 

(theo Quyết định số: 181/QĐ-PVD  ngày 18 tháng 10 năm 2021) 

TRƯƠNG CÔNG HOÀNG 

Căn cứ Vũng Tàu 

PHẠM VĂN NINH 

Căn cứ Vũng Tàu 

PVD Logging 

MAI HUY HÙNG 

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 3, 2021 

(Chủ động  -  Cẩn trọng  -  Tận tâm) 


