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

Năm 2021, tuy phải đối mặt với khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; nhưng nhờ các 
giải pháp đúng đắn, kịp thời, đồng bộ; Tổng công ty PV Drilling đã duy trì hoạt động sản xuất 
kinh doanh ổn định, liên tục với các chiến dịch khoan an toàn và hiệu quả cao. Bên cạnh việc 
hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, giàn khoan đất liền PV DRILLING 11 hoạt động trở 
lại và giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm PV DRILLING V bắt đầu khoan cho Brunei Shell 
Petroleum, cùng với việc các đơn vị thành viên nỗ lực cố gắng có thêm nhiều hợp đồng mới là 
những tín hiệu tích cực trong năm 2021.  

Đối với công tác an toàn, chúng ta tự hào với thành tích Zero-LTI được duy trì trong toàn Tổng 
công ty trong cả năm 2021. Trong đó phải kể đến giàn khoan PV DRILLING I đạt 14 năm Zero-
LTI vào ngày 10/3/2021, giàn khoan PV DRILLING II đạt 12 năm Zero-LTI vào ngày 
15/9/2021. Đây đều là những thành tích mang tầm cỡ quốc tế. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong 
bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh 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. Ngoài ra, việc đưa 
vào hoạt động của Phần mềm quản lý PVD Card đã thu hút sự tham gia đông đảo và hưởng ứng 
nhiệt tình của CBCNV từ khối văn phòng đến các cơ sở sản xuất trực tiếp trong toàn Tổng công 
ty trong việc tham gia Quy trình báo cáo quan sát PVD, góp phần đẩy mạnh văn hóa an toàn 
trong Tổng công ty, 

Sang năm 2022, nhờ sự ổn định của giá dầu, dự kiến các công ty dầu khí sẽ triển khai phát triển 
các chiến dịch khoan tìm kiếm thăm dò và khai thác, từ đó gia tăng nhu cầu sử dụng giàn khoan, 
dẫn đến đơn giá cho thuê giàn khoan và các dịch vụ khác tăng. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 có 
thể còn tiếp tục kéo dài và thị trường khoan dầu khí còn tiềm ẩn đầy thách thức. Vì vậy, Tổng 
công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đảm bảo chất lượng và an toàn hoạt động, thực 
hiện tốt nhất việc cung cấp các dịch vụ cốt lõi; bên cạnh đó, nỗ lực phát triển các dịch vụ công 
nghệ cao, kỹ thuật phức tạp nhằm đa dạng hóa và nâng tầm dịch vụ trong bối cảnh cạnh tranh 
khốc liệt trên thị trường khoan quốc tế.  

Trong cuộc sống hiện đại, lò vi sóng đã và đang trở thành thiết bị nhà bếp không thể thiếu cho 
mỗi gia đình. Do đó, việc trang bị cho bản thân kiến thức cơ bản về an toàn khi sử dụng lò vi 
sóng là hết sức cần thiết, góp phần hạn chế những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Nhằm phổ biến 
rộng rãi hơn về chủ đề này, chuyên san lần này cũng xin gửi đến quý bạn đọc bài viết chuyên đề 
An toàn khi sử dụng lò vi sóng. Hy vọng rằng những thông tin hữu ích này sẽ góp phần giúp bạn 
đọc có những hiểu biết cần thiết trong việc đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung 
quanh khi sử dụng lò vi sóng. 

Chào đón năm mới Nhâm Dần 2022 với nhiều tín hiệu khả quan, 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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giàn khoan

Cập nhật VBPL

8- Thưởng An toàn

khối giàn khoan

9 - Thưởng An toàn 

khối trên bờ 

TRONG SỐ NÀY 

PV  DRILLING III 

Không phụ sự  kỳ vọng của 
chúng ta, vào đúng 00h00 
ngày 07 tháng 12 năm 2021 
giàn khoan PV DRILLING III 
đã đạt thành tích 02 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 Repsol tại Malaysia, 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 những chàng trai đi 
tìm lửa 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, 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 2021, 
vào lúc 00h00 ngày 3 tháng 
12 năm 2021, giàn khoan 
PV DRILLING V, giàn kho-
an tiếp trợ nửa nổi nửa chìm 
– TAD đầu tiên của PV
Drilling đã cán mốc 9 năm
liên tục không để xảy ra sự
cố mất ngày công lao động –
Zero LTI được Hiệp hội các

CHÚC MỪNG GIÀN PV DRILLING III ĐẠT THÀNH TÍCH 2 NĂM VẬN HÀNH AN TOÀN 

NĂM  VẬN  HÀNH  AN TOÀN 

Zero LTI 

2 
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45001:2018 tại khối văn phòng Tổng công 
ty, 07 đơn vị thành viên và 02 công ty cổ 
phần, liên doanh.  

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch 
bệnh COVID-19, phương thức đánh giá từ 
xa qua phần mềm Microsoft Teams đã 
được áp dụng cho đợt đánh giá lần này. 
Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía đoàn 
đánh giá cũng như các đơn vị được đánh 
giá nên các cuộc đánh giá đã được tiến 
hành thuận lợi và đạt được mục tiêu đề ra. 
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 chuẩn 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 
45001:2018.  

Ngày 14/10/2021, Ban An toàn Chất lượng 
đã tiến hành đánh giá nội bộ Hệ thống quản 
lý An toàn - Sức khỏe - Môi trường - Chất 
lượng (HSEQ) tại Khối văn phòng Tổng 
công ty. Mục tiêu đánh giá là nhằm kiểm 
tra tính hiệu lực của Hệ thống quản lý 
HSEQ theo yêu cầu của ba tiêu chuẩn ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 và ISO 
45001:2018; chính sách HSEQ và các yêu 
cầu liên quan của PV Drilling; các yêu cầu 
luật định và chế định của ngành dầu khí. 

nhà thầu khoan quốc tế IADC công nhận. 
Giàn khoan PV DRILLING V hiện đang 
thực hiện chiến dịch khoan cho khách 
hàng BSP tại Brunei với hợp đồng dài hạn 
lên đến 10 năm (6 năm chắc chắn và 4 
năm gia hạn). Để có được thành tích đáng 
tự hào này đặc biệt trong giai đoạn tái khởi 
động giàn (Re-activation) và tích hợp cụm 
thiết bị khoan DES với khối lượng công 
việc rất nhiều, đòi hỏi phải có sự cố gắng, 
nỗ lực của cả một tập thể đoàn kết từ Ban 
lãnh đạo Công ty PVD Deepwater, Ban 
lãnh đạo Xí nghiệp Điều hành Khoan đến 
các bộ phận, tổ, đội trên giàn khoan cùng 
với sự cam kết, hỗ trợ mạnh mẽ từ Ban 
Tổng giám đốc Tổng công ty.  

  HOẠT ĐỘNG HSE  

TRÊN GIÀN KHOAN 

Trong quý 04/2021, giàn khoan PV 
DRILLING I tiếp tục khoan cho khách 
hàng VSP, giàn khoan PV DRILLING II 
hiện đang standby tại Vũng Tàu sau khi 
kết thúc chiến dịch khoan cho khách hàng 
Cuulong JOC, giàn khoan PV DRILLING 
III tiếp tục khoan cho khách hàng Repsol 
tại Malaysia sau khi kết thúc chiến dịch 
khoan cho khách hàng JVPC tại Việt 
Nam, giàn khoan PV DRILLING VI tiếp 
tục khoan cho khách hàng Thanglong 
JOC, giàn khoan PV DRILLING V hiện 
đang khoan cho khách hàng BSP tại Bru-
nei, 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: “Dropped Objects – Nhận thức và 
phòng ngừa vật rơi” được triển khai rộng 
rãi trên tất cả các giàn khoan biển của PV 
Drilling. Chủ để của quý này nhằm đảm 
bảo rằng tất cả các công việc tiến hành 
trên cao đều được kiểm soát tốt, tuân thủ 
đúng các quy trình, quy phạm có liên 
quan, các giấy phép làm việc bắt buộc 
(PTW, Sub Certificate) và bảng đánh giá 
rủi ro công việc (JSA), đồng thời cũng 
nhằm giúp người lao động nhận thức rõ về 
mối nguy và rủi ro về vật rơi đặc biệt là 

các công việc tiến hành trên cao từ đó đưa 
ra các biện pháp kiểm soát phù hợp. 

Nhằm đảm bảo sự tuân thủ đối với các 
yêu cầu của nhà nước cũng như của Tổng 
công ty PV Drilling về an toàn phòng 
chống dịch COVID-19, Xí nghiệp Điều 
hành Khoan tiếp tục tổ chức “vùng đệm” 
cách ly tập trung, xét nghiệm RT-PCR, 
đồng thời 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. Tại các khu vực làm 
việc trên bờ như Căn cứ Vũng Tàu, Văn 
phòng Hồ Chí Minh, Xí nghiệp tiến hành 
dán poster cảnh báo về mối nguy tiềm ẩn 
của dịch COVID-19 cũng như gửi email 
nhắc nhở mọi người thực hiện nghiêm yêu 
cầu 5K của Bộ Y tế. 

HOẠT ĐỘNG HSEQ ĐỊNH KỲ 

Từ ngày 15/10 đến ngày 30/11/2021, 
DNV đã tiến hành đánh giá giám sát định 
kỳ lần thứ nhất 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 

Chiến dịch an toàn quý 4“Dropped Objects” 

DNV đánh giá giám sát định kỳ lần thứ nhất Hệ thống quản lý HSEQ tại PVD HO 

Xét nghiệm Covid-19 cho người lao động tại Công ty Vietubes 
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Do tình hình diễn biến phức tạp của 
dịch bệnh COVID-19, cuộc đánh giá 
đã áp dụng phương thức đánh giá từ 
xa qua phần mềm Microsoft Teams. 

 Kết quả của các cuộc đánh giá sau 
đó đã được chuyển đến lãnh đạo các 
Ban/Văn phòng của Tổng công ty 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 HO đang được duy trì một cách 
có hiệu lực.  

Ngoài đợt đánh giá định kỳ của 
DNV, trong quý 4/2021, 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 GE và 
Visit Slattland đã tiến hành đánh giá 
hệ thống quản lý HSEQ Công ty 
PVD Tech. Kết quả của 2 đợt 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 Công ty. 

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 
20/12/2021, Công ty PVD Logging 
đã tiến hành họp nội bộ để đánh giá 
lựa chọn nhà cung cấp, nhà thầu phụ 
cho năm 2022. Trong 164 nhà cung 
cấp và 22 nhà thầu phụ được xem 
xét, không có nhà thầu, nhà cung cấp 
nào bị loại. Ngày 23/12/2021, PVD 
Tech cũng thực hiện đánh giá nhà 
cung cấp mới - Công ty TNHH 
Thương mại Xây dựng Cách nhiệt 
Việt Nam. Kết quả đánh giá cho 
thấy, nhà cung cấp này đáp ứng đầy 
đủ các yêu cầu của PVD Tech. 

Từ ngày 24-27/11/2021, tổ chức API 
đã tiến hành đánh giá tái chứng nhận 
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn API Q2 tại Công ty PVD Well 
Services thông qua hình thức đánh 

giá trực tuyến. Đây là đợt đánh giá tái 
chứng nhận lần đầu sau 3 năm vận 
hành nên rất quan trọng với yêu cầu 
đánh giá chặt chẽ, kỹ lưỡng, thời gian 
đánh giá dài hơn so với đánh giá 
giám sát định kỳ. Vì vậy, Công ty đã 
lên kế hoạch chuẩn bị cho đợt đánh 
giá này chu đáo từ khâu đường truyền 
Internet, hồ sơ điện tử, nhân sự tiếp 
đánh giá viên của tổ chức API. Mặc 
dù thời điểm đánh giá diễn ra trong 
thời gian dịch bệnh COVID-19 đang 
diễn ra rất phức tạp nhưng tổ chức 
chứng nhận đã đánh giá rất cao công 
tác chuẩn bị của PVD Well Services 
với kết quả đánh giá thành công tốt 
đẹp. Theo đó, Công ty vẫn duy trì 
tính hiệu lực và đáp ứng đầy đủ các 
yêu cầu của tiêu chuẩn. 

Để đảm bảo tính hiệu lực của hệ 
thống quản lý HSEQ, các đơn vị 
thành viên đã tiến hành triển khai các 
cuộc họp cuối năm nhằm tổng kết, 
đánh giá công tác HSEQ của đơn vị 
mình cũng như đưa ra các giải pháp 
cụ thể đối với những vấn đề còn tồn 
đọng. Theo đó, vào các ngày 
10/12/2021 tại Công ty PVD Well 
Services và ngày 15/12/2021 tại Xí 
nghiệp PVD Invest, cuôc họp an toàn 
quý 4 đã được tổ chức với sự tham 
gia của Ban Giám đốc và tất cả các 
trưởng bộ phận có liên quan như 
trưởng phòng kỹ thuật, trưởng căn 
cứ, trưởng phòng An toàn – Chất 
lượng… Bên cạnh các nội dung về an 
toàn như thường lệ, cuộc họp đã đề 
cập tới các biện pháp phòng hộ cá 
nhân trong thời điểm hiện tại khi mà 
dịch COVID-19 chưa được kiểm soát 
hoàn toàn, cũng như nhấn mạnh ý 
thức cá nhân của CBCNV trong việc 
tuân thủ nghiêm ngặt an toàn khi làm 
việc dưới thời tiết mưa, bão. Công ty 
PVD Logging đã tổ chức họp xem 
xét lãnh đạo vào ngày 20/12/2021 với 
mục đích tổng kết tình hình thực hiện 
công tác HSEQ của năm 2021 cũng 
như chia sẻ các cảnh báo an toàn và 
ghi nhận những ý kiến đóng góp, chia 

sẻ kinh nghiệm quý báu trong quá 
trình thực hiện công việc tại Căn cứ 
Vũng Tàu cũng như trên giàn khoan. 

CÔNG TÁC ATSKMT & VSLĐ 

Nhằm phòng chống dịch bệnh phát 
sinh cũng như tạo cảnh quan môi 
trường làm việc luôn Xanh – Sạch – 

Đẹp, trong quý 4/2021 vào các ngày 
thứ 6 hàng tuần, Xí nghiệp PVD In-
vest 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. 

Dọn dẹp kho, bãi tại PVD Invest 

API đánh giá tái chứng nhận tại PVD Well Services 

DNV đánh giá giám sát định kỳ tại PVD Tech 

và PVD Logging 

GE và Visit Slattland đánh giá tại PVD Tech 

Dọn dẹp kho, bãi tại PVD Invest 
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 ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP 

Để nâng cao ý thức cũng như trang bị kiến thức 
phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Vi-
rus Corona gây ra (COVID-19), trong quý 
4/2021 các giàn khoan biển của PV Drilling đã 
tiến hành diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp 
khi có người bị nhiễm 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. 

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 17/12/2021 vừa qua, 
phối hợp cùng với Ban Quản lý Tòa nhà Sailing 
Tower, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty PV 
Drilling có văn phòng tại đây đã thực hiện diễn 
tập phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm. Đây là 
chương trình diễn tập được thực hiện hàng năm 
theo quy định của pháp luật. Các đơn vị tham gia 
diễn tập gồm: Khối văn phòng Tổng Công ty tại 
lầu 3, 4; Xí nghiệp Điều hành Khoan và Công ty 
TNHH MTV Khoan Dầu khí nước sâu PVD 
Deepwater tại lầu 3. Công tác chuẩn bị kịch bản, 
phân công trách nhiệm đến từng thành viên đội 
PCCC cơ sở được thực hiện nghiêm túc. Trong 
quá trình diễn tập, các thành viên đội PCCC cơ 
sở đã nhanh chóng triển khai đội hình tại các vị 
trí trực được phân công. Cán bộ công nhân viên 
khối Văn phòng Tổng Công ty và các đơn vị trực 
thuộc PV Drilling nêu trên đều tuân thủ tốt các 
yêu cầu của phương án diễn tập PCCC và thoát 
hiểm đã được thông báo, sau khi nghe chuông 
báo cháy và thông tin hướng dẫn của Ban Quản 
lý Tòa nhà Sailing Tower đã nhanh chóng di tản 
theo lối thoát hiểm cầu thang bộ và tập trung tại 
Muster Point cho đến khi kết thúc diễn tập. Ngay 
sau khi kết thúc diễn tập, các đơn vị đã thực hiện 
phân tích, đánh giá và rút kinh nghiệm nhằm 
hoàn thiện phương án PCCC cho các năm sau.  

HOẠT ĐỘNG HỘI THẢO & ĐÀO TẠO 

Dịch COVID-19 lan rộng và kéo dài đã có những 
ảnh hưởng không nhỏ tác động đến thể chất và 
tinh thần của người lao động.  Vào ngày 
06/12/2021, Công ty PVD Baker Hughes đã tổ 
chức buổi hội thảo với chủ đề “Ghi nhận và 
phản hồi cho nhân viên” bằng hình thức trực 

Hội thảo “Ghi nhận & phản hồi” tại PVD Baker Hughes 

Huấn luyện ATVSLĐ tại PVD Well Services 

tuyến do đơn vị Workplace Options trình bày. 
Nội dung của buổi hội thảo bao gồm: 

 Biết tại sao nhận thức về sức khỏe tâm thần
là quan trọng.

 Hiểu về sức khỏe tâm thần và các tình trạng
khác nhau.

 Nhận biết các dấu hiệu của mối quan tâm.

 Học cách hỗ trợ đồng nghiệp.

 Khám phá các bước cần thực hiện khi gặp
khủng hoảng.

Buổi hội thảo đã diễn ra sôi nổi với sự quan tâm 
và đóng góp trao đổi tích cực của người lao 
động trong Công ty. 

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, Tổng công ty và các đơn vị thành viên 
cũng chủ động tổ chức các khóa đào tạo chuyên 
ngành khác nhằm nâng cao kiến thức chuyên 
môn cho người lao động. 

Trong quý 4, Công ty PVD Tech đã phối hợp 
với 2 đơn vị đào tạo - PVD Training và Công ty 
Đại Phú An tổ chức được 20 lượt người tham 
gia khóa “An toàn cơ bản”, ngoài ra Công ty 
cũng tự tổ chức đào tạo nội bộ cho 30 lượt 
người tham gia khóa “Làm việc trong không 
gian hạn chế”.  

Công ty PVD Well Services đã phối hợp với 
Công ty TMEC tiến hành đào tạo trực tuyến các 
khóa học theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP của 
Chính phủ với 111 lượt người tham gia, ngoài 
ra Công ty cũng tự tổ chức đào tạo nội bộ cho 
111 lượt người tham gia khóa tập huấn viết thẻ 
quan sát an toàn trên phần mềm mới – Phần 
mềm PVD Card. 

Công ty PVD Offshore phối với Cảnh sát 
PCCC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức huấn 
luyện công tác PCCC & CNCH với 26 lượt 
người tham gia, với mục đích cung cấp, củng cố 
thêm kỹ năng và cập nhật kiến thức mới về 
công tác PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở tại 
đơn vị. 

Đào tạo nội bộ khóa “làm việc trong không gian hạn 

chế” tại PVD Tech 

Hướng dẫn viết thẻ PVD Card trên phần mềm PVD Card 

Huấn luyện PCCC tại PVD Offshore 

Diễn tập PCCC tại PVD HO 
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Lò vi sóng hay còn gọi là lò vi ba được xem là một trong những phát minh vĩ đại ở thế kỷ 20 bởi Percy Leb-
aron Spencer – nhà phát minh người Mỹ. Hiện nay, lò vi sóng là một thiết bị rất phổ biến trong mỗi gia đình 
chúng ta. Chúng được sử dụng hằng ngày và hầu như ai cũng có thể sử dụng được. Vì vậy, chúng ta cần 
trang bị cho bản thân kiến thức cơ bản về an toàn khi sử dụng lò vi sóng.  

AN TOÀN KHI SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG 

Nhà phát minh Percy Spencer 

1. Tiếp xúc trực tiếp với lò vi sóng có gây ung thư không?
2. Cho tay vào lò vi sóng có gây bỏng không?
3. Thực phẩm nào không nên sử dụng với lò vi sóng?
4. Vật liệu nào không nên sử dụng với lò vi sóng?
5. Lưu ý an toàn khác.

2. CHO TAY VÀO LÒ VI SÓNG CÓ GÂY BỎNG

KHÔNG ?

Câu trả lời là KHÔNG. Bức xạ từ lò vi sóng nếu có thoát ra ngoài cũng không gây hại cho 
sức khỏe của bạn và người thân, mà đơn giản chỉ tốn điện năng và làm thực phẩm khó chín 
hoặc đạt được chất lượng bạn mong muốn. Vi sóng không ion hóa, có nghĩa là chúng không 
có đủ năng lượng cho mỗi photon để tách các electron ra khỏi nguyên tử hoặc phá vỡ các liên 
kết hóa học, đây là nguyên nhân dẫn đến ung thư và bệnh bức xạ. 

1. TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI LÒ VI SÓNG CÓ

GÂY UNG THƯ KHÔNG ?

Câu trả lời là CÓ, nhưng gần như nó không bao giờ xảy ra. Lò vi sóng phát ra sóng điện từ 
trong dải tần gigahertz (GHz). Đây là những loại sóng giống nhau được sử dụng bởi radar, 
điện thoại di động và bộ định tuyến WIFI. Bạn chỉ bị bỏng nếu bạn tiếp xúc quá lâu và vi 
sóng đủ mạnh nhưng lò vi sóng hoạt động bình thường sẽ tự động tắt khi bạn mở cửa lò. Vào 
thời điểm bạn thò tay vào trong lò, những dải vi sóng cuối cùng đã biến mất từ lâu. Vi ba là 
một dạng sóng điện từ, giống như ánh sáng nhìn thấy. Vi sóng trong lò sẽ biến mất khi cửa 
mở ra giống như phòng tối khi bạn tắt đèn.  

Chú ý: Một số người bị bỏng khi cho tay vào lò là do tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm hoặc 
thiết bị chứa như tô/chén...còn nóng. 

3. THỰC PHẨM NÀO KHÔNG NÊN SỬ DỤNG

VỚI LÒ VI SÓNG ?

 Trứng: Chúng có thể phát nổ trong lò.

 Nho : Chúng có thể phát nổ và bốc cháy.

 Ớt : Chúng có thể bốc cháy và gây bỏng khi mở cửa lò. 

 Nước sốt hay nước chấm để trong các dụng cụ

không có nắp đậy.

1 

9 

4 

5 
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AN TOÀN KHI SỬ DỤNG LÒ VI SÓNG 

4. VẬT LIỆU NÀO KHÔNG NÊN SỬ DỤNG VỚI

LÒ VI SÓNG ?

 Thực phẩm cuốn giấy bạc: sẽ gây ra cháy

nổ bên trong lò vi sóng.

 Bình đựng nước cách nhiệt: phần vỏ bình

sẽ ngăn nhiệt tiếp xúc với chất lỏng, điều này không tốt cho
lò. Ngoài ra nếu vỏ bình có kim loại sẽ gây cháy nổ khi sử
dụng trong lò.

 Các loại chén/bát/đĩa/cốc… có

thành phần kim loại: có thể gây ra cháy nổ.

 Hộp xốp: khi tiếp xúc với nhiệt độ cao sẽ biến dạng,

gây hại cho thiết bị vi sóng. Ngoài ra khi chịu nhiệt lượng
lớn, hộp xốp có thể mềm ra hoặc tan chảy, ngấm các chất có
hại vào thực phẩm.

 Hộp nhựa (trừ các loại có ghi nhãn cho phép sử dung

vời lò vi sóng)

5. LƯU Ý AN TOÀN KHÁC:

 Trước khi sử dụng phải đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất.

 Để lò ở vị trí cao để tránh trẻ em vô tình khởi động và gây nguy hiểm cho
trẻ.

 Tránh lắp đặt lò ở những nơi ẩm ướt gây hư hại cho lò và nguy cơ điện
giật.

 Tuyệt đối không sử dụng lò và rút ngay ra khỏi nguồn điện nếu phát hiện
lò có dấu hiệu bất thường  như cửa bị hỏng, rò rỉ điện, …

 Không mở cửa khi lò đang hoạt động, có thể bị bỏng do thực phẩm văng
bắn.

 Không bật lò vi sóng khi không có thực phẩm bên trong.



PV DRILLING I 

Khách hàng: VSP 

Vị trí: White Tiger BK5 

Zero-LTI: 14 năm 
(10/03/2021) 

PV DRILLING VI 

Standby: Vũng Tàu 

Vị trí: Anchorage H17 

Zero-LTI: 6 năm 
(28/02/2021) 

TAD PV DRILLING V 

Khách hàng: Brunei 
Shell Petroleum 

Vị trí: AMPA 

Zero-LTI: 9 năm 
(03/12/2021) 

LAND RIG  
PV DRILLING 11 

Khách hàng: GBRS 

Vị trí: Sahara Algeria 

Zero-LTI: 5 năm 

(01/7/2021) 

PV DRILLING III 

Khách hàng: Repsol 

Vị trí: Bunga Orkid 

Zero-LTI: 2 năm 
(07/12/2021) 

PV DRILLING II 

Standby at Vũng Tàu 

Vị trí: Anchorage H19 

Zero-LTI: 12 năm 
(15/9/2021) 

CHỈ SỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG TÍNH ĐẾN 31/12/2021 

1 Nghị định số 97/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số 
điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ 

bắt buộc; ban hành ngày 08/11/2021; hiệu lực ngày 23/12/2021. 

2 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y 
tế; ban hành ngày 08/11/2021; hiệu lực ngày 01/01/2022.  

3 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung 
một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa; ban 

hành ngày 09/12/2021; hiệu lực ngày 15/02/2022. 

4 Nghị định số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung 
một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân 
dụng; ban hành ngày 28/12/2021; hiệu lực ngày 01/01/2022. 

5Nghị định số 124/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung 
một số điều Nghị định số 115/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi 

phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 
về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; ban hành ngày 
28/12/2021; hiệu lực ngày 01/01/2022. 

6 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; 

phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; 
phòng chống bạo lực gia đình; ban hành ngày 28/12/2021; hiệu lực ngày 
01/01/2022. 

7 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Bảo vệ môi trường; ban hành ngày 10/01/2022; hiệu lực 

ngày 10/01/2022. 

8  Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; ban 

hành ngày 10/01/2022; hiệu lực ngày 10/01/2022. 

9  Thông tư số 17/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội về việc ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai 

chứa khí công nghiệp; ban hành ngày 15/11/2021; hiệu lực ngày 
01/01/2022. 

10  Thông tư số 26/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi bổ sung
và bãi bỏ một số điều của Thông tư 41/2018/TT-BYT quy định 

kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt; ban hành ngày 15/12/2021; 
hiệu lực ngày 01/02/2022. 

11 Thông tư số 29/2021/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn hoạt
động đào tạo chuyên môn về y tế lao động; ban hành ngày

24/12/2021; hiệu lực ngày 06/02/2022. 

12 Thông tư số 16/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành
QCVN 18:2021 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi

công xây dựng; ban hành ngày 20/12/2021; hiệu lực ngày 20/06/2022. 

CẬP NHẬT VBPL  LĨNH VỰC HSEQ 

TOTAL 

INCIDENTS 19 
 LOST-TIME INCIDENT 0 

7

TỔNG SỐ GIỜ  CÔNG 

MÔI TRƯỜNG 

3 728 (tấn) 
Chất thải rắn 

234 (tấn) 
CTNH 

20 117 (m3) 
Nước thải 

Tiêu thụ điện Tiêu thụ nước 

4 465 243 
Tổng giờ công 

1 278 848 
Văn phòng 

657 801 
Căn cứ/Xưởng 

AN TOÀN SỨC KHỎE 

5 719 (lượt) 
  Đào tạo HSEQ 

62 062 (thẻ) 
PVD Card Thưởng HSEQ 

  4 311 (tr.đ) 
Tổng tiền thưởng 

2 835 (lượt) 

27 370 (m3)  2 431 391 (kWh) 

2 528 594 
Giờ công biển 

 PROPERTY DAMAGE 9 

PV DRILLING III: 4; PV DRILLING V: 2; PV 

DRILLING I: 2; PVD VI: 1 

Oil/Chemical 
Spills 

1 

PV DRILLING VI: 1 

 LOST-TIME INCIDENT 0 

PV DRILLING VI: 1; PV DRILLING V: 1 

 First-Aid Case 2 

RECORDABLE INCIDENT
2 (MTC/RWTC) 

PV DRILLING III: 1; PV DRILLING VI: 1 

 Near Miss 1 

PV DRILLING VI: 1 

Other 4 
PV Drilling I: 2; PV DRILLING VI: 1; PV Drill-

ing V: 1;  



PV DRILLING I 

NGO BA HOANG – Roustabout 

Card Winner 

TRAN VAN DUC – Scaffolder 

Card Winner 

BUI QUOC GIA – Floorman 

Card Winner 

HOANG MY TUNG - Floorman 

Card Winner 

PV DRILLING II 

NGUYEN DONG HAI - Scaffolder 

Card Winner 

TRIEU THANH DONG - Lead Painter 

Card Winner 

NGUYEN DUC HUY - Medic 

Card Winner 

TRAN NAM THANG - Scaffolder 

Card Winner 

HUYNH KIM LONG - Electrician 

Card Winner 

THƯỞNG AN TOÀN KHỐI GIÀN KHOAN 

PVD CARD WINNER 
Quý 4- 2021 

PV DRILLING VI 

PHAM TUNG SAN - Campboss 

Card Winner 

TRAN NGOC LE - Asst. Crane Operator 

Card Winner 
NGUYEN MANH TUAN - Derrickman 

Card Winner 

TRINH BA BINH - Crane Operator 

Card Winner 

NGUYEN DUY HOA - Head Roustabout 

Card Winner 
TRAN THANH PHUONG - Pumpman 

Card Winner 

PV DRILLING V 

MOHMAD BIN SENIN - Solid Control 
 Card Winner 

JIMBAI ANAK - Roustabout 

Card Winner 

NGUYEN CONG PHUC – Derrickman 

Card Winner 

NGUYEN VAN CHIEN – Electrician 
Card Winner 

LE PHUC THINH - Mechanic 

Card Winner 

USAY JAYAN - Crane Operator 

Card Winner 

PV DRILLING III 
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Quan sát thấy nhân viên trong đội 
bảo dưỡng trèo lên thang để sửa 
máy lạnh mà không có người giữ 
chân thang. 

Tôi đã đề nghị dừng công việc và 
yêu cầu phải có người giữ chân 
thang thì mới được trèo lên thang 
thực hiện công việc tiếp. 

Quan sát thấy có một thùng cồn 70 

độ ở sát cạnh kính trong kho của 

Công ty, nơi ánh nắng trực tiếp 

chiếu vào và trong kho không có 

máy lạnh. Nếu nóng quá có thể phát 

nổ. 

Tôi đã báo cáo cho phòng An toàn – 

Chất lượng và di chuyển thùng cồn 

vào chỗ thoáng mát. 

Quan sát thấy tại khu vực xưởng Cơ 
khí chế tạo 2, đồng hồ CO2 không 
hiển thị được áp suất và có hiện 
tượng xì khí, đóng tuyết. 

Tôi đã thông báo cho Tổ trưởng tổ 

hàn yêu cầu dừng công việc và kiểm 

tra, thay thế đồng hồ này. 

PVD Tech 

(theo Quyết định số: 15/QĐ-PVD  ngày 12 tháng 01 năm 2022) 

VÕ TRỌNG TUYẾN 

Căn cứ Vũng Tàu 

BÙI BÍCH HẠNH 

Căn cứ Vũng Tàu 

PVD Logging 

ĐỖ THỊ TUYẾT HẠNH 

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, 2021 

(Chủ động  -  Cẩn trọng  -  Tận tâm) 


