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Thư chúc mừng năm mới

Письмо-поздравление с новым годом

XUÂN NHÂM DẦN 2022

Thân gửi: Cán bộ, công nhân viên và người lao động Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội
Vietsovpetro trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động của Liên doanh Việt – Nga
Vietsovpetro lời chúc mừng năm mới bình an – hạnh phúc!
Năm 2021, Vietsovpetro đã đối mặt và vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức. Đó là, điều kiện khai thác
dầu khí ngày càng phức tạp, sản lượng khai thác tiếp tục suy giảm tại Lô 09-1, các phát hiện dầu khí mới hầu hết
là các mỏ cận biên; giá dầu biến động không ổn định, thị trường cung cấp dịch vụ, vật tư thiết bị tăng giá gây trở
ngại cho công tác mua sắm đảm bảo sản xuất. Đặc biệt, dịch bệnh Covid bùng phát, lan rộng và diễn biến phức
tạp, có nguy cơ đứt gãy chuỗi sản xuất. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao và hỗ trợ hiệu quả từ Tập đoàn Dầu khí
Việt Nam và Công ty Zarubezhneft, Tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro đã phát huy truyền thống 40 năm anh
hùng và tinh thần đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi thử thách, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện
nhiệm vụ được Hội đồng 53 giao cho, về đích sớm hơn 19 ngày so với kế hoạch. Đến hết năm 2021, Vietsovpetro
đã khai thác 3,165 triệu tấn dầu (105,5% kế hoạch) hoàn thành vượt mức cả hai nhiệm vụ khai thác bổ sung,
khí thiên nhiên đạt 83,7 triệu mét khối (109,2% kế hoạch), cung cấp về bờ 0,91 tỷ mét khối khí (101% kế hoạch),
doanh thu bán dầu khí đạt 1,685 tỷ USD (149% kế hoạch), nộp ngân sách Nhà nước Việt Nam hơn 931 triệu USD
(154% kế hoạch), lợi nhuận hai Phía đạt gần 283 triệu USD (174% kế hoạch), doanh thu từ công tác dịch vụ đạt
217,5 triệu USD (125% kế hoạch), đặc biệt đã đưa giàn BK-18A và BK-19 vào khai thác sớm hơn so với kế hoạch.
Chính vì vậy mà việc làm, tiền lương và các chế độ phúc lợi khác của CBCNV Vietsovpetro vẫn được đảm bảo tốt,
thu nhập bình quân của CBCNV Vietsovpetro trong năm 2021 không những không bị giảm mà còn cao hơn so
với năm 2020. Với kết quả đạt được trong năm 2021, Vietsovpetro tiếp tục khẳng định mình là một trong những
đơn vị hoạt động hiệu quả nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc và lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội Vietsovpetro ghi nhận, đánh giá cao
những nỗ lực, sự cống hiến và trân trọng cảm ơn tinh thần lao động sáng tạo, hết mình vì tập thể của mỗi cán
bộ, công nhân viên trong Liên doanh, đồng thời nhiệt liệt chúc mừng những thành tích rất tự hào mà chúng ta
đã đạt được trong năm 2021.
Năm 2022, dự báo Vietsovpetro sẽ tiếp tục phải đối diện với những khó khăn, thách thức, nhưng chúng ta tin
tưởng rằng, với truyền thống bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, cùng với sự quan
tâm chỉ đạo của hai Phía tham gia, Tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro sẽ tiếp tục vượt qua những thách thức,
đảm bảo an toàn sản xuất, hoàn hành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tiếp tục khẳng định vị trí đơn vị chủ lực
của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022, Ban lãnh đạo Vietsovpetro kính chúc toàn thể CBCNV Vietsovpetro và
gia đình một năm mới bình an, hạnh phúc và thành công!
Chúc Tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro của chúng ta giành được nhiều thắng lợi trong năm 2022!
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
THỨ NHẤT

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY
TỔNG GIÁM ĐỐC

V.A. Bondarenko

Nguyễn Quỳnh Lâm

Кому: Руководителям и работникам СП “Вьетсовпетро”
От имени Парткома, Генеральной дирекции и руководства общественно-политических организаций
СП “Вьетсовпетро” поздравляем коллектив руководителей и работников СП с Новым Годом
Тигра и наступлением Новой Весны 2022 г., желаем благополучия и счастья в наступающем году!
В 2021 году СП “Вьетсовпетро” столкнулось и преодолело множество трудностей и вызовов, таких как
усложняющиеся условия разработки, продолжающееся снижение добычи на Блоке 09-1, в то время как
почти все вновь открытые месторождения являются маргинальными, нестабильность цен на нефть,
рост цен на рынках услуг и поставок оборудования, что затруднило закупки для обеспечения производства
особенно в условиях широкого распространения эпидемии Covid-19. Все это в совокупности создало
риск разрыва производственных связей. Но благодаря эффективному руководству и поддержке КНГ
“Петровьетнам” и АО “Зарубежнефть” интернациональный трудовой коллектив СП “Вьетсовпетро”
в духе единства и сформированных за 40 лет существования СП героических традиций приложил все
усилия для преодоления вызовов и блестяще справился со всеми порученными 53 Советом задачами на 19
дней ранее запланированного срока. В 2021 г. объем добычи нефти СП “Вьетсовпетро” составил 3 млн.
165 тыс. тонн (105,5% к плану) с учетом перевыполнения обоих дополнительных заданий, объем добычи
природного газа составил 83,7 млн. м3 (109,2% к плану), объем поданного на берег газа составил 0,91 млрд.
м3 (101% к плану), выручка от реализации нефти и газа составила 1,685 млрд.долл.США (149% к плану),
отчисления в Госбюджет СРВ – 931 млн.долл.США (154% к плану), прибыль Участников – 283 млн.долл.
США (174% к плану), выручка от ОУСО составила 217,5 млн.долл.США (125% к плану), и особенно стоит
отметить ввод в эксплуатацию БК-18A и БК-19 ранее запланированного срока. Именно поэтому работа,
зарплата и соцпакет работников СП “Вьетсовпетро” поддерживаются на достойном уровне, а средний
доход на одного работника в 2021 году не только не снизился, но и вырос по сравнению с 2020 годом.
Благодаря достигнутым в 2021 году результатам СП “Вьетсовпетро” в очередной раз подтвердило
свой статус одного из самых эффективных структурных подразделений КНГ “Петровьетнам”.
Партком, Генеральная дирекция и руководство общественно-политических организаций СП высоко
оценили усилия и вклад, выражают благодарность каждому работнику Совместного предприятия за
трудолюбие и самоотдачу, а также сердечно поздравляют с заслуженными успехами, достигнутыми
коллективом СП “Вьетсовпетро” в 2021 г.
В 2022 г. СП, вероятно, так же столкнется с трудностями и вызовами, но мы уверены, что
благодаря своему профессионализму, опыту, трудолюбию и креативности, а также заинтересованному
руководству Участников, российско-вьетнамский трудовой коллектив СП “Вьетсовпетро” продолжит
успешно справляться с вызовами, обеспечивая безопасность производства и выполнение порученных
задач, и сохранит лидирующие позиции в структуре КНГ “Петровьетнам”.
Руководство СП “Вьетсовпетро” поздравляет вас с Новым Годом и желает вам и вашим семьям
благополучия, счастья и успехов!
Желаем нашему интернациональному трудовому коллективу новых побед в 2022 году!
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

В.А.Бондаренко

Нгуен Куинь Лам
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5 ПЯТЬ ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЙ
ВЬЕТСОВПЕТРО В 2021 ГОДУ

Vietsovpetro kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp định
thành lập (19/6/1981 - 19/6/2021) và 35 năm
Ngày khai thác tấn dầu thô đầu tiên (26/6/1981 26/6/2021).

40-летний юбилей подписания Соглашения об
учреждении СП “Вьетсовпетро” (19.06.1981 –
19.06.2021) и 35-летие добычи первой тонны
нефти (26.06.1986 – 26.06.2021).

Sản lượng khai thác dầu đạt 3,165 triệu tấn,
hoàn thành vượt mức cả hai nhiệm vụ khai thác
bổ sung do Hội đồng 53 giao.

Объем добычи нефти составил 3,165 млн. тонн с
учетом перевыполнения обоих дополнительных
заданий, утвержденных 53 Советом.

Hoàn thành thiết kế, chế tạo và đưa vào khai
thác sớm giàn BK-18A, BK-19. Giàn BK-19 được
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
gắn biển Công trình thi đua chào mừng 60 năm
Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.

Раньше срока завершены проектирование,
изготовление и ввод в эксплуатацию БК18А и БК-19. БК-19А был удостоен памятной
таблички Парткома КНГ “Петровьетнам” “Объект
производственного соревнования по случаю
60-летия нефтегазовой отрасли Вьетнама” .

Ngày 13/10/2021 mỏ Cá Tầm, Lô 09-3/12 đạt mốc
khai thác 1 triệu tấn dầu.

13 октября 2021 года достигнута отметка 1 млн.
тонн добычи нефти на месторождении Белуга
Блока 09-3/12.

Tổng doanh thu từ hoạt động dầu khí đạt 1,685
tỷ USD (155,8% kế hoạch); Nộp ngân sách Nhà
nước 922 triệu USD (159,1% kế hoạch); Lợi
nhuận hai Phía đạt 282,5 triệu USD (180% kế
hoạch); Doanh thu từ công tác dịch vụ đạt 217,5
triệu USD (124.8% kế hoạch).

Совокупная выручка от нефтегазовой деятельности
составила 1,685 млрд.долл.США (155,8% к плану),
отчисления в Госбюджет СРВ – 922 млн.долл.США
(159,1% к плану), прибыль Участников - 282,5
млн.долл.США (180% к плану), выручка от ОУСО
составила 217,5 млн.долл.США (124,8% к плану).
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Vietsovpetro - Kết quả hoạt động
sản xuất kinh doanh năm 2021
và nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

hìn lại năm 2021 với quá nhiều
khó khăn, thách thức, ngoài
điều kiện khai thác ngày càng
phức tạp, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục
tác động, ảnh hưởng tiêu cực, nặng
nề tới hoạt động toàn ngành dầu khí
nói chung và Vietsovpetro nói riêng,
song bằng sự nỗ lực cao nhất của toàn
thể Lãnh đạo, tập thể CBCNV và cả hệ
thống chính trị các cấp Vietsovpetro,
đã đoàn kết, chung sức chung lòng,
cùng nhau vượt qua khó khăn, thách
thức, phấn đấu hoàn thành các mục
tiêu, nhiệm vụ cơ bản của năm 2021
với nhiều thành tích nổi bật. Đây cũng
là thành quả xứng đáng mà tập thể lao
động quốc tế Vietsovpetro thực hiện để
chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành
lập Vietsovpetro và 60 năm Ngày truyền
thống ngành Dầu khí Việt Nam.
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt
động sản xuất - kinh doanh chủ yếu
năm 2021 của Vietsovpetro như sau:
Về khai thác dầu khí: Trên toàn mỏ
Vietsovpetro, sản lượng khai thác cả
năm đạt 3.165,4 nghìn tấn (105,5% kế
hoạch), vượt mức kế hoạch 166,1 nghìn
tấn. Trong đó, Lô 09-1 đạt 3.023,1 nghìn
tấn dầu/condensate (105,5% kế hoạch),
vượt mức kế hoạch 158,1 nghìn tấn,
hoàn thành vượt mức cả hai nhiệm vụ
bổ sung do Hội đồng 53 giao cho; Lô 093/12 mỏ Cá Tầm (phần Vietsovpetro)
sản lượng khai thác dầu đạt 142,3 nghìn
tấn (106,0 % kế hoạch), vượt 8,0 nghìn
tấn so kế hoạch. Sản lượng khai thác khí
thiên nhiên đạt 83,7 triệu m3 (109,2 %
kế hoạch). Cung cấp về bờ 0,91 tỷ mét
khối khí (101% kế hoạch).
Về xây dựng cơ bản và sửa chữa
công trình biển,
Trong năm 2021, Vietsovpetro đã
kết thúc thi công và đưa vào vận hành
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34 công trình biển thuộc xây dựng cơ
bản tại các mỏ của Vietsovpetro, góp
phần đảm bảo hoạt động sản xuất an
toàn và hiệu quả.
Đáng chú ý, công trình BK-18A và
BK-19 đã hoàn thành và đưa vào khai
thác trước thời hạn. Việc hoàn thành
vượt tiến độ 2 công trình này trong bối
cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt
gãy và ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch
Covid-19 đã khẳng định ý chí quyết
tâm, vững vàng vượt qua khó khăn
thách thức của tập thể lao động quốc
tế Vietsovpetro, góp phần quan trọng
ngăn chặn đà suy giảm sản lượng dầu
khai thác.
Khối lượng gia công cả năm đạt
5659 tấn kết cấu kim loại; lắp đặt ngoài
biển đạt 5827 tấn kết cấu kim loại và
thực hiện chống ăn mòn với khối lượng
đạt 157.809m2.
Về thực hiện các chỉ tiêu tài chính:
Tổng doanh thu từ hoạt động dầu
khí (gồm Lô 09-1 và 09-3/12 - phần
VSP) đạt gần 1.685 triệu USD (149% kế
hoạch); Nộp vào Ngân sách Nhà nước
(bao gồm lợi nhuận Phía Việt Nam)
trên 931,5 triệu USD, vượt hơn 326 triệu
USD so với kế hoạch được giao (~154
% kế hoạch). Lợi nhuận hai Phía đạt
gần 283,0 triệu USD (173,6% kế hoạch).
Trong năm 2021, Vietsovpetro
đã tập trung thực hiện các giải pháp
nhằm đảm bảo kiểm soát dòng tiền,
cân đối ngân sách, tối ưu hóa chi phí
và nâng cao hơn nữa khả năng tài chính
của Liên doanh. Để tiết giảm chi phí,
Vietsovpetro đã tăng cường tự thực hiện
những công việc trong khả năng, giảm
thiểu thuê ngoài, huy động tối đa hàng
hóa vật tư trong kho đưa vào sản xuất,
tối ưu hóa hệ số luân chuyển vật tư thiết
bị, quản lý sử dụng ngân sách tiết kiệm

và hiệu quả. Với những nỗ lực cố gắng
không ngừng trong suốt một năm qua,
kết quả thực hiện “Chương trình tối ưu
hóa chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt
động năm 2021” với giá trị tối ưu chi
phí ước đạt trên 17 triệu USD (vượt hơn
80% so với kế hoạch đề ra); Tổng chi
ngân sách cho sản xuất Lô 09-1 chưa
đến 444 triệu USD so với kế hoạch 480
triệu USD (giảm trên 36 triệu USD, thấp
hơn 7% so với kế hoạch), đảm bảo cân
đối được ngân sách cho hoạt động sản
xuất của Vietsovetro trong năm.
Về công tác mở rộng vùng hoạt
động:
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ
theo đúng Chương trình Công tác và
Ngân sách đã được Ủy ban quản lý phê
duyệt và các nghĩa vụ đối với các Lô
hiện có.
- Lô 09-3/12: FDP cập nhật mỏ
Cá Tầm đã bảo vệ và được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt, hoàn thành báo
cáo “Chương trình tận thăm dò Lô 093/12”, chuẩn bị công tác mua sắm vật
tư thiết bị xây dựng giàn CTC-2;
- Lô 16-1/15: kết thúc thi công giếng
khoan thăm dò SV-1X trên cấu tạo Sói
Vàng, gia tăng trữ lượng thu hồi đạt 1,2
triệu tấn dầu;
- Lô 09-2/09: hoàn thành báo cáo
ODP mỏ KNT&KTN và đã được Bộ
Công Thương phê duyệt; đang triển
khai lập FDP mỏ KNT&KTN.
Đối với các lô mới tiềm năng: Đang
hoàn tất các thủ tục tham gia vào dự
án Lô 17, 05-2/10; hoàn thành báo cáo
“Luận chứng kinh tế - kỹ thuật đầu tư
thăm dò và khai thác dầu khí Lô 117,
118/15, 119 bể Sông Hồng”; hoàn thành
công tác đánh giá tiềm năng dầu khí các
Lô 09-2/10, 15-1/05, 103, 107 và đang
xin chủ trương đầu tư vào Lô 09-2/10.

Về cung ứng dịch vụ cho bên ngoài:
Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều
khó khăn trong tình hình dịch bệnh,
giãn cách, tiến độ dự án của chủ đầu
tư chậm triển khai, nhưng với sự cố
gắng và quyết tâm, Vietsovpetro tiếp
tục phát huy thế mạnh trong lĩnh vực
cung cấp dịch vụ mang tính đặc thù
trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí, đảm
bảo chất lượng và tiến độ đối với các
dự án dịch vụ quan trọng đã ký với các
đối tác truyền thống; thực hiện tốt và
chuyên nghiệp hóa cung cấp dịch vụ
cho các Lô, đã tham dự hàng loạt gói
thầu cung cấp dịch vụ cho các công ty
dầu khí trong nước và đã trúng thầu
nhiều hợp đồng giá trị lớn.
Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo,
Vietsovpetro tiếp tục tham gia các gói
thầu cho các dự án điện gió và đã trúng
thầu cung cấp dịch vụ một số dự án,
tạo tiền đề quan trọng cho việc tham
gia sâu hơn vào lĩnh vực này; ngoài
ra, Vietsovpetro cũng đang tích cực
xây dựng chuỗi cung ứng cùng với
các đối tác trong và ngoài nước, đặc
biệt với các đối tác là thành viên của
Tập đoàn DKVN nhằm nâng cao năng
lực cho các dự án điện gió.
Tổng doanh thu từ hoạt động dịch
vụ ngoài và các hoạt động khác dự
kiến đạt 217,5 triệu USD (đạt 124,8%
kế hoạch). Một phần thu nhập từ hoạt
động cung cấp dịch vụ ngoài được sử
dụng cho mục đích phúc lợi, an sinh xã
hội, tạo cơ chế khuyến khích động viên
người lao động. Các khoản thu từ hoạt
động dịch vụ ngoài là nguồn thu chủ
yếu đảm bảo tiềm lực tài chính vững
mạnh để Vietsovpetro triển khai đầu
tư, mở rộng lĩnh vực hoạt động.
Công tác an toàn lao động và bảo
vệ môi trường: Năm 2021 Vietsovpetro
đã tiếp tục thực hiện công tác cải thiện
tình trạng bảo hộ lao động và bảo vệ
môi trường, phòng ngừa chấn thương
trong sản xuất, phun trào dầu khí và
cháy tại các công trình sản xuất, cải
thiện điều kiện lao động cho CBCNV.

Tuy nhiên trong năm 2021 trên các
công trình Vietsovpetro vẫn xảy ra 06 vụ
tai nạn lao động, 02 vụ tai nạn lao động
không liên quan đến sản xuất và 04 sự
cố sản xuất (trong đó có 02 vụ nghiêm
trọng là vụ sự cố tại nồi hơi di động số
12 tại Giàn đầu giếng GTC-1 vào ngày
4/2/2021 và vụ sự cố rò rỉ chất lưu khu
vực đầu giếng 11 ST trên BK-TNG vào
ngày 9/9/2021). Tất cả các vụ tai nạn lao
động và sự cố sản xuất đều được điều
tra, phân tích nguyên nhân trực tiếp
và nguyên nhân gốc rễ/hệ thống của
mỗi tai nạn lao động, sự cố sản xuất,
để xây dựng và thực hiện các biện pháp
tổ chức - kỹ thuật nhằm khắc phục và
phòng ngừa theo quy định.
Trong công tác phòng chống dịch
Covid-19, trong tình hình diễn biến
phức tạp của dịch bệnh Covid-19 năm
2021, Vietsovpetro đã tích cực chủ động
thích ứng an toàn, linh hoạt hiệu quả
trong công tác phòng chống dịch bệnh,
cùng với việc áp dụng mô hình SX phù
hợp và triển khai công tác tiêm chủng
theo kế hoạch đã giúp cho VSP đảm bảo
an toàn sản xuất trên các trình biển, bờ
của đơn vị, giữ vững nhịp độ sản xuất.
Các lĩnh vực dịch vụ nội bộ khác:
Các lĩnh vực nghiên cứu khoa học,
thiết kế công trình khai thác dầu khí,
địa vật lý giếng khoan, chế tạo, bảo
dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị
cơ khí, điện, tự động hóa, sửa chữa
phương tiện nổi, vận tải biển bờ, thông
tin liên lạc, y tế, dịch vụ kho cảng, hậu
cần... tiếp tục được duy trì tốt. Trong
đó, đặc biệt đã thực hiện thường xuyên
việc phân tích, đưa ra các giải pháp tối
ưu, nâng cao hiệu quả công tác cung
ứng VTTB cho các công trình biển theo
cụm công trình, xây dựng tuyến vận
chuyển cố định và lịch trình hợp lý,
sắp xếp tối ưu các chuyến bay nhằm
tiết giảm đáng kể chi phí bay cũng như
phù hợp với điều kiện phòng chống
dịch Covid 19.
Về cơ cấu tổ chức: Tổng số định
biên lao động Vietsovpetro cắt giảm

theo kết quả thực hiện các biện pháp
hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tối ưu hóa
định biên lao động cả năm 2021 là 83
chức danh (trong đó có 82 chức danh
Việt Nam, 1 chức danh Nga) và tinh gọn
bộ máy được 03 bộ phận/phòng/ban.
Về kế hoạch 2022, trên cơ sở nghị
quyết Hội đồng 54, nhiệm vụ kế hoạch
sản xuất chính năm 2022 hai Phía giao
cho Vietsovpetro là: Khai thác dầu/
condensate 2.901 nghìn tấn, trong đó
Lô 09-1 là 2.800 nghìn tấn, Lô 09-3/12
(phần của VSP) là 101 nghìn tấn; sản
lượng khí thiên nhiên 65,4 triệu m3;
Kế hoạch gia tăng sản lượng đạt 2.800
nghìn tấn; Đảm bảo tiến độ xây dựng
và đưa vào hoạt động các công trình
RC-RB1 và RC-10 với mục tiêu khai thác
dòng dầu đầu tiên trong Quý IV/2022;
Kế hoạch Doanh thu bán dầu khí tại Lô
09-1 đạt 1,31 tỷ USD trên cơ sở giá dầu
62 USD/thùng; Kế hoạch nộp NSNN
679,1 triệu USD; Lợi nhuận hai Phía
189,9 triệu USD.
Về công tác mở rộng vùng hoạt
động, thực hiện nhiệm vụ trong chương
trình công tác và ngân sách đã được
phê duyệt và các nghĩa vụ đối với các
lô hiện có; hoàn thiện thủ tục xin cấp
giấy phép đầu tư đối với các Lô 17 và
05-2/10, đồng thời tiếp tục nghiên cứu
tiềm năng dầu khí và khả năng tham gia
của Vietsovpetro vào các lô mới.
Về công tác Dịch vụ ngoài, năm
2022 Vietsovpetro sẽ tiếp tục cung cấp
dịch vụ cho các đối tác truyền thống,
tìm kiếm và mở rộng thêm các dịch vụ
ở lĩnh vực khác mà Vietsovpetro có thế
mạnh.
Với các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao
cho năm 2022, Vietsovpetro thực sự
đứng trước những khó khăn và thách
thức, nhưng với sự quyết tâm, đồng
lòng, Vietsovpetro quyết tâm sẽ hoàn
thành các nhiệm vụ mà Hội đồng giao
cho trong năm 2022 cũng như nỗ lực để
đạt các mục tiêu phát triển cho những
năm sau.
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KỲ HỌP LẦN THỨ 54 HỘI ĐỒNG
LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO

P

hiên họp chính thức Kỳ họp
54 Hội đồng Liên doanh Việt
- Nga “Vietsovpetro” đã được
tiến hành vào ngày 16 tháng 12 năm
2021 tại Khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro,
Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu. Thành phần Ủy viên Hội đồng
gồm có 06 Uỷ viên Hội đồng Phía Việt
Nam, 06 Uỷ viên Hội đồng Phía Nga,
cùng với sự tham gia của các chuyên
viên hai Phía, Vietsovpetro và các
khách mời. Trước đó, trong 10 ngày từ
06/12-15/12/2021, đoàn chuyên viên
hai Phía và chuyên viên Vietsovpetro
đã tích cực làm việc, chuẩn bị tài liệu
cho kỳ họp quan trọng này. Diễn ra
trong bối cảnh đại dịch COVID-19
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lan rộng và diễn biến phức tạp, công
tác tổ chức cực kỳ khó khăn, với việc
tăng cường triển khai đồng bộ và hiệu
quả các biện pháp phòng chống dịch
nhằm đảm bảo tổ chức kỳ họp thành
công và tuyệt đối an toàn.
Tại phiên họp này, căn cứ các kết
quả thực hiện chương trình sản xuất
và kế hoạch tài chính đã đạt được
trong những tháng đầu năm 2021
và dự báo cả năm 2021, Hội đồng
Vietsovpetro đã ghi nhận và đánh
giá cao những kết quả mà Tập thể
lao động quốc tế Vietsovpetro đã nỗ
lực đạt được. Ngoài ra, Hội đồng đã
phê duyệt chương trình công tác, kế
hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh

năm 2022, xem xét đánh giá tình hình
thực hiện và giao cho Vietsovpetro
tiếp tục triển khai các giải pháp cụ thể
nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất, tái
cơ cấu bộ máy tổ chức, tối ưu chi phí
và nâng cao hiệu quả hoạt động của
Vietsovpetro.
Điểm qua một số nội dung quyết
nghị được các Ủy viên Hội đồng
phê chuẩn tại kỳ họp 54 Hội đồng
Vietsovpetro:
- Ngoài kế hoạch sản lượng khai
thác dầu và condensate Lô 09-1
năm 2022 là 2.800 nghìn tấn (chỉ
tiêu cơ bản), Hội đồng đã giao cho
Vietsovpetro các chỉ tiêu bổ sung là
100 nghìn tấn (chỉ tiêu bổ sung 1) và

100 nghìn tấn (chỉ tiêu bổ sung 2).
Đồng thời xác định các mức thưởng
khuyến khích vật chất cho tập thể Liên
doanh Vietsovpetro khi hoàn thành
các chỉ tiêu là: thưởng bổ sung 7,5
triệu USD khi hoàn thành chỉ tiêu cơ
bản, thưởng hoàn thành chỉ tiêu bổ
sung 1 và 2 với mức lần lượt là 7,5 triệu
USD và 5 triệu USD.
- Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 54
đã ghi nhận sự thành công của việc
đưa vào khai thác các công trình BK20, BK-21, BK-19 và BK-18A và kiến
nghị áp dụng phương thức tổ chức,
cách thức triển khai, các giải pháp kỹ
thuật, bài học kinh nghiệm trong thiết
kế và xây dựng cho các giàn RC-RB1
và RC-10 với thời gian dự kiến đưa các
công trình này vào khai thác trong Quý
IV/2022. Ngoài ra, Hội đồng cũng xem
xét các phương án, giải pháp để nhanh
chóng đưa các giàn BK-4A và BK-22
vào hoạt động sau năm 2022.
- Về mở rộng vùng hoạt động,
năm 2022, ngoài việc tiếp tục triển
khai Chương trình công tác và ngân
sách năm 2021 tại các lô 09-3/12, 161/15, 09-2/09, Hội đồng còn giao cho
Vietsovpetro hoàn tất các thủ tục để
được cấp Giấy chứng nhận đầu tư Lô
05-2/10 và Lô 17, đồng thời tiến hành
nghiên cứu và đánh giá tiềm năng dầu
khí các lô mở, các lô dầu khí triển vọng
trên thềm lục địa Việt Nam (dự kiến
các lô 09-2/10, 10-11/1, 11-2/11, 0102/97, 01-02/17 và các lô khác) để xem
xét tính khả thi đầu tư mở rộng vùng
hoạt động của LDVN Vietsovpetro.
- Trên cơ sở đánh giá lợi thế cũng
như khả năng mở rộng hoạt động
đối với lĩnh vực điện gió ngoài khơi
của Vietsovpetro mà không gây thiệt
hại cho hoạt động chính của Liên
doanh cũng như có nhiều cơ hội để
thu được lợi nhuận trong lĩnh vực
điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, Hội
đồng quyết nghị giao cho Vietsovpetro
kiến nghị Chính phủ Việt Nam và các
cấp Bộ/Ngành có liên quan xem xét
và cho phép Vietsovpetro được mở
rộng hoạt động đầu tư vào lĩnh vực
điện gió ngoài khơi; Sau khi nhận được
phê duyệt/chấp thuận, Vietsovpetro
sẽ thực hiện các công việc nhằm tìm

kiếm, nghiên cứu và đánh giá tính khả
thi phương án đầu tư các Dự án điện
gió ngoài khơi tại Việt Nam với nguồn
tài chính từ Quỹ PTSX, trình Hội đồng
xem xét.
- Về tài chính, đáng lưu ý tại Hội
đồng lần này là hai Phía đã đạt được
sự đồng thuận để giải quyết vấn đề
tồn đọng từ năm 2018 - đó là xử lý
thu nhập từ tận dụng nguồn lực Lô
09-1 cho hoạt động dịch vụ ngoài
để trích Quỹ Phát triển sản xuất của
Vietsovpetro và từ đó đi đến thống
nhất Phê duyệt Quy chế quản lý tài
chính của LD Vietsovpetro, thay thế
Quy chế quản lý tài chính của LD
Vietsovpetro phê duyệt tại Kỳ họp 41
Hội đồng LD Vietsovpetro. Bên cạnh
đó, giao cho Vietsovpetro hoàn thiện
trình hai Phía thông qua Quy chế hình
thành và sử dụng Quỹ Phát triển sản
xuất của LD Vietsovpetro. Trên cơ sở
đề xuất của Vietsovpetro cũng như
xem xét tình hình thực tế, Hội đồng
đã có những quyết nghị quan trọng
như: Thay đổi tỷ lệ trích lập lợi nhuận
sau thuế từ dịch vụ ngoài vào Quỹ
PLXH, KKVC và Quỹ PTSX tương ứng
là 35%/20%/45%; Khôi phục mức trích
lập vào Quỹ PLXH lên 1 USD/tấn dầu
thương phẩm của Lô 09-1; Hoàn trả
Quỹ PTSX số tiền 52,149 triệu USD mà
Lô 09-1 đã tạm vay Quỹ theo nguyên
tắc hoàn trả để bù đắp thiếu hụt kinh
phí hoạt động sản xuất và đầu tư Lô
09-1 năm 2015.v.v…
- Về quản lý nhân sự, cơ chế khuyến
khích vật chất và chế độ chính sách
cho CBCNV Vietsovpetro: Hội đồng
phê duyệt các sửa đổi, bổ sung trong
Quy chế nhân viên Vietsovpetro; Giao
Vietsovpetro tiếp tục hoàn thiện Cơ
cấu tổ chức năm 2022 và các năm tiếp
theo theo hướng hoàn thiện bộ máy
quản lý, tối ưu hóa định biên và chi
phí nhân viên; Giao cho Vietsovpetro
thực hiện chụp ảnh thời gian làm việc
cho từng vị trí làm việc, trên cơ sở đó
tiến hành phân tích chức năng của
các CBCNV, đề xuất loại bỏ sự trùng
lặp, tối ưu hóa định biên.
Đặc biệt, trên cơ sở các báo cáo và
đề xuất của Vietsovpetro, Hội đồng
54 đã đưa ra quyết định mà người

lao động Vietsovpetro rất mong đợi:
Khôi phục mức thưởng tháng là 24%
quỹ lương chức danh, mức thưởng
đột xuất tại đơn vị là 2% quỹ lương
chức danh, khôi phục hỗ trợ mua sắm
trang phục với mức 200 USD/người/
năm từ nguồn chi phí sản xuất (đây
là những khoản đã tạm thời cắt giảm
tại kỳ họp 45 Hội đồng nhưng các kỳ
Hội đồng lần trước vẫn được khôi
phục). Như vậy, theo quyết định tại
các kỳ họp Hội đồng, tính đến nay đã
khôi phục hoàn toàn các chế độ tạm
thời cắt giảm từ năm 2016. Các quyết
nghị của Hội đồng về khôi phục chế
độ chính sách cho người lao động là
thật sự cần thiết, mang giá trị động
viên lớn về tinh thần, củng cố niềm
tin và tạo động lực khuyến khích người
lao động tiếp tục nỗ lực không ngừng
trong điều kiện sản xuất ngày càng
khó khăn, phức tạp.
Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm
hai Phía chưa thống nhất cũng như
chưa được thông qua tại kỳ họp này,
như: Về việc phê duyệt lộ trình điều
chuyển các chức danh Nga; Về các
vấn đề khi nhập cảnh vào Việt Nam
của các chuyên viên (mới đến làm
việc và quay trở lại sau thời gian nghỉ
phép năm).
Hội đồng đã ghi nhận những
đóng góp hiệu quả cho hoạt động
của LD Vietsovpetro của Ông Nguyễn
Thành Trường và Ông Cao Tùng Sơn
trên cương vị Phó tổng giám đốc
Vietsovpetro trong suốt thời gian
công tác tại Liên doanh đến khi nghỉ
hưu. Đồng thời, Hội đồng đã thông
qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm Ông
Nguyễn Tiến Vinh, giữ chức vụ Phó
tổng giám đốc Nội chính Vietsovpetro
và bổ nhiệm Ông Trần Quốc Thắng,
giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Khoa
học và Công nghệ Vietsovpetro.
Kỳ họp 54 Hội đồng Liên doanh
Việt - Nga Vietsovpetro đã kết thúc
và thành công tốt đẹp, mang lại
không khí phấn khởi cho CBCNV
Vietsovpetro với quyết tâm cao hoàn
thành tốt các nhiệm vụ năm 2022
được Hội đồng giao. Hội đồng thống
nhất tiến hành kỳ họp lần thứ 55 vào
mùa hè năm 2022 tại TP.Vũng Tàu.
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Biến động thị trường dầu thô thế giới
qua 2 năm dịch bệnh COVID-19 (2020-2021)

D

ịch bệnh Covid-19 hoành
hành ở quy mô toàn cầu
làm cho kinh tế thế giới bị
đóng băng, hoạt động sản xuất, giao
lưu thương mại và giao thông đình
trệ trên phạm vi thế giới đã kéo giá
dầu thô Brent(*) (dầu chuẩn thế giới)
xuống mức rất thấp - quanh 30 USD/
thùng, thậm chí mã dầu WTI(**) ngày
21/4/2020 đã được công bố giá bán
-37,63 USD/thùng (người bán phải
trả tiền cho người mua) để giải phóng
kho, lúc đó giá dầu Brent cũng chỉ giao
dịch ở mức 21,4 USD/thùng. Đến giữa
năm 2020, khi tình hình dịch bệnh ở
mức độ được kiểm soát, nhiều nước
trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, đã áp dụng
các biện pháp nới lỏng, mở cửa dần
trở lại nên giá dầu thế giới đã tăng lên
mức trên 40 USD/thùng. Tuy nhiên,
ngay sau đó dịch bệnh đã bùng phát
trở lại ở quy mô lớn và nguy hiểm hơn
với số ca mắc và tử vong cao, các biện
pháp phong tỏa được tái áp dụng đã
kìm hãm sự phục hồi kinh tế, nhu cầu
năng lượng giảm đáng kể nên giá dầu
chỉ quanh mức 40 USD/thùng được
duy trì đến hết tháng 10/2020. Giá dầu
thấp tuy có ảnh hưởng đến hoạt động
của ngành năng lượng và nguồn thu
ngân sách quốc gia (từ thuế) nhưng lại
có tác động hỗ trợ tích cực trong việc
ổn định, tăng trưởng kinh tế ở hầu hết
các nước do giảm chi phí đầu vào, làm
giảm gánh nặng cho người tiêu dùng
trong khủng hoảng của đại dịch. (Theo
ước tính của Ngân hàng Thế giới, nếu
giá dầu giảm khoảng 50% có thể thúc
đẩy GDP toàn cầu tăng 0,8%. Nguồn:
Ban Tuyên giáo Trung ương).
Sau khi Nga, Mỹ và một số nước
sản xuất thành công vắc-xin ngừa
Covid-19 và đưa vào tiêm chủng rộng
rãi, nhiều nước đã mở cửa trở lại mặc
12 

dù số ca nhiễm vẫn còn cao, kinh tế
thế giới từng bước được hồi phục
đã thúc đẩy thị trường năng lượng
khởi sắc, giá dầu Brent đã tăng liên
tục từ 45 USD/thùng ở đầu tháng
11/2020 lên trên 76 USD/thùng vào
cuối tháng 7/2021. Trong giai đoạn
này cũng ghi nhận giá dầu có tăng có
giảm với biên độ không lớn theo xu
thế tăng do nhiều tác động như: (i)
các nước OPEC+ (Tổ chức các nước
xuất khẩu dầu lửa và Nga) tiếp tục
duy trì kiểm soát hạn mức dầu khai
thác, (ii) sự cố tắc nghẽn kênh đào
Suez do tàu chở hàng mắc cạn (cuối
tháng 3/2021), (iii) các cuộc đàm phán
về việc ngừng các lệnh trừng phạt của
Mỹ với Iran tạm dừng, (iiii) đồng USD
giảm theo chính sách của Cục Dự trữ
Liên bang Mỹ v.v… Tuy nhiên, vào
đầu tháng 8/2021 dầu thô đột ngột
giảm giá, đến phiên giao dịch ngày
20/8 dầu Brent chỉ ở mức 65 USD/
thùng. Nguyên nhân chính được các
nhà phân tích thế giới chỉ ra là do số
ca nhiễm Covid-19 đột biến tăng trở
lại ở nhiều nước lớn khi xuất hiện
biến thể Delta, đặc biệt tại Mỹ số ca
mắc mới trong một ngày ghi nhận ở
mức cao kỷ lục trong vòng 6 tháng.
Điều này, một lần nữa làm ngưng trệ
hoạt động sản xuất, việc đi lại bị hạn
chế gần như khắp thế giới. Đẩy mạnh
việc tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 song
song với mở cửa, nhiều nước bắt đầu
khôi phục sản xuất, hoạt động thương
mại và giao thông quốc tế được tái
lập mặc dù số ca lây nhiễm vẫn còn
diễn biến phức tạp. Kinh tế hồi phục,
nhu cầu nhập khẩu dầu thô của nhiều
nước tăng mạnh, đặc biệt là Trung
Quốc và Ấn Độ. Việc tăng nhu cầu
nhập khẩu dầu từ các nền kinh tế lớn
đã làm nguồn cung có nguy cơ thiếu

hụt, cùng với nguy cơ thiếu hụt khí
đốt và than ở Châu Âu khi mùa đông
đến đã làm cho giá dầu tăng trở lại
và tăng khá nhanh, từ 65 USD/thùng
ngày 20/8/2021 lên gần 87 USD/thùng
trong tháng 10, mức cao nhất kể từ
tháng 10/2018. Ngay sau đó Mỹ đã
mở kho dự trữ chiến lược và tăng
cường khai thác nên giá dầu đã hạ
nhiệt, nhưng tác nhân lớn nhất làm
cho giá dầu tiếp tục giảm là khả năng
dịch Covid-19 bùng phát trở lại với sự
xuất hiện của biến thể mới Omicron,
vì vậy dầu Brent rớt giá xuống dưới
70 USD/thùng giảm vào đầu tháng
12. Tuy nhiên, các nền kinh tế lớn
như Anh, Pháp, Mỹ đã và đang duy
trì chiến lược phục hồi kinh tế thích
nghi với đại dịch COVID-19 cùng lúc
diễn ra gián đoạn khai thác tại Libya
và Ecuador đã đẩy nguy cơ thiếu hụt
nguồn cung nhiều hơn, bên cạnh đó
nhu cầu đi lại tăng mạnh vào dịp cuối
năm và năm mới nên nhu cầu nhiên
liệu tăng đáng kể. Vì vậy, kết thúc năm
2021 giá dầu Brent đạt gần 80 USD/
thùng đạt mức tăng hàng năm lớn
nhất kể từ năm 2009.
Dầu của Vietsovpetro khai thác
chủ yếu cung cấp cho nhà máy lọc
dầu trong nước với giá được xác
định trên cơ sở giá dầu thế giới. Do
chất lượng tốt, dầu của Vietsovpetro
luôn có giá bán cao hơn dầu Brent.
Trong năm 2020 và 2021, mức chênh
lệch giá dầu Vietsovpetro so với dầu
Brent được phê duyệt trước với các
mức khác nhau cho từng giai đoạn,
cụ thể giá dầu mỏ Bạch Hổ và dầu mỏ
Rồng lần lượt được ấn định ở các mức
như sau: (i) 6 tháng đầu năm 2020 ở
mức +6,8 và +5,25 USD/thùng, (ii)
6 tháng cuối năm 2020 ở mức +1,03
và +2,0 USD/thùng, (iii) 6 tháng đầu
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năm 2021 ở mức +1,25 và +1,59 USD/
thùng, (iiii) 6 tháng cuối năm 2021 ở
mức +1,86 và +2,0 USD/thùng.
Theo số liệu thống kê, giá bán
trung bình dầu Vietsovpetro năm
2020 đạt trên 70 USD/thùng (532,6
USD/tấn) trong tháng giêng, sau
đó suy giảm và giảm mạnh tới mức
25 USD/thùng (189,2 USD/tấn) ở
tháng 4 và tăng dần lên 51 USD/
thùng (387,5 USD/tấn) vào tháng 12.
Với diễn biến như vậy, giá dầu trung
bình cả năm đạt được thấp hơn giá kế
hoạch, nên kết thúc năm 2020 mặc dù
Vietsovpetro đã khai thác dầu vượt
mức kế hoạch gần 10%, nhưng chỉ
tiêu doanh thu chỉ đat hơn 81%. Bước
vào năm 2021, với sự khởi sắc của thị
trường năng lượng thế giới, giá dầu
trung bình xuất bán của Vietsovpetro
ngay trong tháng giêng đã tăng lên
56,1 USD/thùng (426,2 USD/tấn), sau
đó giá tăng liên tục và giá dầu tháng
10 đạt mức 85,5 USD/thùng (649,5
USD/tấn), mức cao nhất trong 7 năm
gần đây. Kết thúc năm 2021, giá dầu
Vietsovpetro đạt mức trung bình 76
USD/thùng (576,5 USD/tấn) trong

tháng 12/2021, giá dầu trung bình cả
năm đạt 72,3 USD/thùng, cao hơn
25,3 USD/thùng so với giá kế hoạch
(47 USD/thùng). Với những nỗ lực của
Vietsovpetro trong việc gia tăng sản
lượng dầu khai thác (vượt mức 5,5%
so với kế hoạch) và sự giúp sức của giá
dầu trên thị trường dầu mỏ (tăng 54%
so với giá kế hoạch), Vietsovpetro đã
hoàn thành vượt mức cao kế hoạch
năm 2021 các chỉ tiêu tài chính quan
trọng như: doanh thu (đạt 149% kế
hoạch), nộp ngân sách Nhà nước
(154% kế hoạch) và lợi nhuận hai Phía
(174% kế hoạch).
Thị trường xăng dầu Việt Nam
cũng diễn biến đồng hành theo xu
hướng của thị trường dầu thô thế
giới, giá xăng RON-95 năm 2020 tại
Việt Nam trong tháng giêng là 20.990
đồng/lít đã giảm xuống 11.630 đồng/
lít vào giữa tháng 4 (đây là mức giá
thấp kể từ 2010), sau đó đã tăng dần
lên 16.000 đồng/lít vào cuối năm
2020 và giữ xu hướng tăng đến ngày
10/11/2021 với 24.990 đồng/lít, mức
cao nhất kể từ cuối tháng 7/2014. Sau
2 lần điều chỉnh giảm, lần điều chỉnh

tăng cuối cùng ngày 26/12/2021, xăng
RON-95 có giá 23.290 đồng/ lít. Từ
năm 2022, giá xăng dầu ở thị trường
trong nước sẽ điều chỉnh theo chu
kỳ 10 ngày/lần vào các ngày 01, 11,
21 mỗi tháng, kỳ điều chỉnh đầu tiên
vào ngày 11/01/2022.
Xin cung cấp biểu đồ diễn biến giá
bán dầu trung bình hàng tháng của
Vietsovpetro 5 năm 2017-2021 cùng
với biểu đồ diễn biến giá trong suốt
hơn 30 năm tham gia vào thị trường
dầu thế giới để bạn đọc tham khảo.
Qua biểu đồ cho thấy, ở 5 năm gần
nhất thì năm 2020 có giá bán trung
bình tháng thấp nhất (25 USD/thùng
vào T4/2020), năm 2021 đang có xu
hướng tiếp cận với năm 2018 và là
năm có giá bán trung bình tháng cao
nhất trong 5 năm (đạt mức 85,5 USD/
thùng vào T10/2021).
Dầu Brent được khai thác từ mỏ dầu
Brent ở Biển Bắc, được sử dụng để định
giá 2/3 nguồn cung dầu thô giao dịch
quốc tế trên thế giới.
(**)
Dầu WTI là dầu ngọt nhẹ của Mỹ cũng là một loại dầu được sử dụng làm
mức chuẩn trong giá dầu, có giá thường
thấp hơn dầu Brent.
(*)
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Kết quả công tác tìm kiếm thăm dò năm
2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

T

heo kế hoạch khoan thăm
dò-thẩm lượng và gia tăng trữ
lượng đã được Hội Đồng LD VN
Vietsovpetro lần thứ LIII phê duyệt,
trong năm 2021 sẽ hoàn thành thi
công 7 giếng khoan thăm dò - thẩm
lượng tại Lô 09-1 với gia tăng trữ lượng
dự kiến đạt 2900 ngàn tấn dầu. Các
giếng khoan thăm dò - thẩm lượng
tập trung ở mỏ Bạch Hổ và Rồng với
các đối tượng thăm dò chính trong
trầm tích Mioxen dưới, Oligoxen C,
D, E, phân bố ở các khu vực: Đông
Nam Bạch Hổ (BH-210 (GTC-1 16XP),
BH-211), Đông Bắc Đông Rồng (R62; R-63), Bắc Đông Nam Rồng (R-40,
R-41) và Đông Bạch Hổ (BH-55, BH59). Trong đó khu vực Đông Bạch Hổ
(đối tượng thăm dò chính là Oligoxen
E2) và Bắc Đông Nam Rồng (đối tượng
thăm dò chính là Oligoxen D) có tiềm
năng dầu khí lớn, trường hợp thăm
dò - thẩm lượng thành công, có thể
xây dựng và đưa vào khai thác thêm 2
đến 3 giàn đầu giếng mới. Có thể thấy,
đây là những khu vực tiềm năng duy
nhất còn lại ở Lô 09-1 có tiềm năng
trữ lượng lớn, phân bố rộng mặc dù
đối tượng thăm dò tương đối sâu
(hơn 3000mTVDss), công tác thi công
14 
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giếng khoan khá phức tạp, đặc biệt
ở khu vực Đông Bạch Hổ. Bên cạnh
đó, GK R-40, R-41 có nhiệm vụ thăm
dò - thẩm lượng trầm tích Oligoxen
D, đây là đối tượng thăm dò mới trên
diện tích Lô 09-1, được xem xét đưa
vào chương trình khoan sau khi có
những phát hiện dầu khí ở các Lô lân
cận như 09-3/12 (mỏ Cá Tầm) và Lô
16-1/15 (VT-1X, SV-1X), mặc dù vậy
khu vực này vẫn được đánh giá là có
rủi ro cao về địa chất.
Các kết quả chính công tác khoan
thăm dò - thẩm lượng trong năm 2021
đạt được như sau:
- GK GT-16XP (BH-210): phát hiện
dầu trong trầm tích Mioxen dưới, lưu
lượng dầu thử dòng ban đầu đạt 60
m3/ng.đ, gia tăng trữ lượng khu vực
Đông Nam Bạch Hổ dự kiến đạt 650
ngàn tấn;
- GK R-62, R-63: phát hiện dầu
trong trầm tích Mioxen dưới, lưu
lượng dầu thử vỉa dao động từ 100
đến 200 m3/ng.đ, gia tăng trữ lượng
toàn bộ khu vực Đông Bắc Đông Rồng
dự kiến đạt 1131 ngàn tấn dầu. Dự
kiến khu vực này sẽ được đưa vào phát
triển trong năm 2022 kết hợp cùng

với việc tối ưu quỹ giếng khoan từ các
công trình mới RC-10 và RC-RB1;
- GK BH-59: phát hiện dầu trong
trầm tích Mioxen dưới và hoàn thành
nhiệm vụ thẩm lượng, xác định được
quy mô phân bố trữ lượng đối tượng
chính Oligoxen E2, làm cơ sở để biện
luận, tính toán hiệu quả xây dựng giàn
BK-22, sớm đưa khu vực này vào phát
triển;
- GK R-40: không có phát hiện dầu
khí, thành phần thạch học đối tượng
Oligoxen D chủ yếu là bột, sét. Kết
quả khoan một lần nữa khẳng định
mức độ rủi ro cao của đối tượng này,
phù hợp với đánh giá nghiên cứu khi
thành lập cơ sở địa chất lựa chọn vị
trí giếng khoan. Thực tế giếng R-40
đã được xem xét, thảo luận lựa chọn
vị trí từ nhiều năm trước, tuy nhiên
vì lý do rủi ro cao về địa chất nên chỉ
mới tiến hành khoan vào năm 2021.
- GK BH-211: phát hiện dầu trong
trầm tích Oligoxen C, kết quả thử vỉa
nhận được dòng dầu 30 m3/ng.đ.
Trên cơ sở kết quả giếng khoan BH211, đã tiến hành chính xác hóa tiềm
năng dầu khí khu vực Đông Nam Bạch
Hổ (GTC-1 16-XP, BH-211), biện luận

Ảnh: ĐỨC HẬU

cơ sở khoan giếng thẩm lượng BH-212
nhằm chính xác hóa quy mô, phân
bố trữ lượng để sớm đưa khu vực này
vào phát triển.
Bên cạnh các giếng khoan thăm
dò-thẩm lượng, LD VN Vietsovpetro
đã nghiên cứu, tận dụng tối đa quỹ
giếng khoan khai thác để kết hợp
thêm nhiệm vụ tận thăm dò trên diện
tích Lô 09-1, kết quả nhận được rất
khả quan khi có đến 6 giếng khoan
khai thác (BH-124B, BH-2005XP,
BH-20007, BH-1228, BH-1202 và
R-322B) có phát hiện và gia tăng thêm
trữ lượng.
Như vậy, trong năm 2021 đã hoàn
thành thi công, thử vỉa 6 giếng khoan
thăm dò thẩm lượng (GK BH-55 đang
trong quá trình khoan, dự kiến hoàn
thành thi công trong tháng 2/2022),

cùng với các phát hiện từ quỹ giếng
khai thác (đóng góp hơn 40%), gia
tăng trữ lượng của năm 2021 đạt 3154
ngàn tấn dầu, tương đương 108.8%
kế hoạch.
Sau hơn 40 năm triển khai công
tác tìm kiếm thăm dò ở Lô 09-1, hầu
hết các đối tượng truyền thống (bẫy
cấu tạo) có tiềm năng dầu khí lớn, rủi
ro địa chất thấp, điều kiện thi công
thuận lợi đã được khoan, các khu vực
còn lại phần lớn có tiềm năng dầu khí
thấp, rủi ro địa chất từ cao đến rất cao,
đây là một thách thức lớn đối với công
tác thăm dò - thẩm lượng cho năm
2022 và những năm tiếp theo.
Theo kế hoạch đã được Hội Đồng
LIV phê duyệt, tại Lô 09-1 trong năm
2022 sẽ hoàn thành thi công 7 giếng

khoan thăm dò - thẩm lượng, gia
tăng trữ lượng dự kiến đạt 2800 ngàn
tấn dầu. Bên cạnh các giếng khoan
thăm dò - thẩm lượng các bẫy cấu
tạo truyền thống, lần đầu tiên trên
diện tích Lô 09-1 sẽ tiến hành khoan
thăm dò đối tượng phi truyền thống
(bẫy phi cấu tạo) ở khu vực Đông
Bắc Rồng (GK R-75, R-76) và Đông
Nam Bạch Hổ (GK BH-230). Đây là
hướng đi mới cho công tác tìm kiếm
thăm dò trên diện tích Lô 09-1, khi
tiềm năng của các đối tượng thăm
dò truyền thống còn lại rất hạn chế,
việc tìm ra cách tiếp cận mới, nghiên
cứu khoan các đối tượng tiềm năng
ở các bẫy phi truyền thống có vai trò
rất quan trọng, trường hợp thăm dò
thẩm lượng thành công sẽ là tiền đề
giúp đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên
cứu tiềm năng dầu khí ở các đối tượng
mới trên Lô 09-1. Ngoài ra, tại Lô 161/15 sẽ tiến hành khoan giếng thăm
dò - thẩm lượng SV-2X, trữ lượng mỏ
Sói Vàng trường hợp thăm dò - thẩm
lượng thành công dự kiến đạt 4605
ngàn tấn dầu, là cơ sở để triển khai
các công tác chuẩn bị nhằm sớm đưa
khu vực này vào phát triển.
Như vậy, nhiệm vụ hoàn thành kế
hoạch gia tăng trữ lượng năm 2022 rất
nặng nề trong bối cảnh các khu vực
dự kiến khoan thăm dò - thẩm lượng
có tiềm năng thấp, rủi ro địa chất cao,
đòi hỏi đội ngũ các chuyên gia địa
chất phải không ngừng nổ lực, tìm
tòi học hỏi, đổi mới tư duy, đẩy mạnh
công tác nghiên cứu, áp dụng công
nghệ mới trong lĩnh vực ĐCĐVL, phấn
đấu tối đa để tìm ra các giải pháp linh
hoạt, hợp lý nhằm hoàn thành vượt
mức kế hoạch gia tăng trữ lượng của
năm 2022.

 15

BK-19
chào mừng 60 năm

Câu đối

Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam

M

ột mùa xuân mới lại về,
Ngành Dầu khí Việt Nam
bước sang tuổi mới, giàn
BK-19 bắt đầu những ngày khai thác
đầu tiên trên Thềm lục địa Việt Nam.
Căn cứ Kế hoạch số 69-KH/ĐU
ngày 05/3/2021 của Đảng ủy Tập
đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về
việc tổ chức các hoạt động chào mừng
Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống
Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961
- 27/11/2021), Liên doanh Việt – Nga
Vietsovpetro đã đề nghị xét duyệt
công trình BK-19 được lắp đặt tại Mỏ
Bạch Hổ, thềm lục địa Nam Việt Nam
là công trình gắn biển chào mừng Kỷ
niệm 60 năm hình thành và phát triển
của Ngành Dầu khí Việt Nam.
Công trình được xây dựng theo
Nghị quyết kỳ họp lần thứ 53 Hội
đồng Liên doanh Vietsovpetro ngày
10/12/2020 bao gồm giàn đầu giếng
BK-19, 3 tuyến đường ống ngầm với
tổng chiều dài 11.5 km, 1 tuyến cáp
điện ngầm dài 3.5 km và cải hoán giàn
MSP-6. Các thông tin cơ bản về thi
công giàn BK-19 được trình bày như
Bảng 1.
BK-19 là giàn Mini-BK không
người được điều khiển từ xa (từ giàn
MSP6) là thế hệ giàn Mini-BK mới
của Vietsovpetro do Viện NIPI tự thực
hiện hoàn toàn với thiết kế chân đế
được thay đổi từ dạng 4 chân truyền
thống sang dạng chân đế 3 chân
(tripod platform) nên cho phép giảm
thêm được khối lượng kết cấu chân
16 
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Bảng 1 - Thông tin chính và các mốc sự kiện quan trọng của BK-19
STT

Nội dung

Khối chân đế

Khối thượng tầng

1

Khối lượng (Tấn)

1190.7 tấn (bao gồm
khối chân đế, cọc, bến
cập tàu, anode)

808 tấn

2

Khởi công (First Cut)

16/03/2021

10/03/2021

3

Nghiệm thu trên bờ

08/06/2021

01/09/2021

4

Hạ thủy

10/06/2021

05/09/2021

5

Lắp đặt biển

28/06/2021

08/09/2021

6

Hoàn thành Lắp đặt biển 16/07/2021

07/10/2021

7

Đưa vào sử dụng

04/11/2021

-

đế, cùng với đó là tối ưu hóa kết cấu,
công nghệ khối thượng tầng để tối ưu
chi phí đầu tư xây dựng giàn.
Vietsovpetro đã chủ động triển
khai sớm các công tác xây dựng liên
quan. Cần nhấn mạnh rằng, công tác
thi công, chế tạo, lắp đặt và chạy thử
công trình này diễn ra trong bối cảnh
dịch bệnh COVID-19 bùng phát khắp
nơi trên thế giới trong đó có Việt Nam,
đặc biệt là tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
và các tỉnh thành phía Nam nước ta,
đã tạo ra nhiều khó khăn, thách thức
trong mua sắm vật tư, huy động nhân
lực, tổ chức thi công… Việc phải thực
hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng rất
lớn đến thời gian cung cấp vật tư thiết
bị, quá trình thi công chế tạo, cũng
như việc huy động nhân lực để đáp
ứng tiến độ của các dự án. Ngoài việc
đôn đốc các nhà thầu, Vietsovpetro đã
trao đổi công văn và tổ chức họp trực

tuyến thường xuyên nhằm tháo gỡ
những khó khăn, vướng mắc của các
nhà thầu để thời gian cung cấp vật tư
thiết bị và các gói dịch vụ được đúng
hạn nhất có thể. Vietsovpetro cũng
tích cực làm việc với các cơ quan chức
năng của các Tỉnh, Thành phố để hỗ
trợ việc vận chuyển hàng hóa, bố trí
nhân lực sản xuất trong bối cảnh dịch
bệnh. Để đảm bảo việc thi công xây
dựng được liên tục, VSP đã tiến hành
rà soát và tận dụng hàng tồn kho, ưu
tiên sử dụng trước các vật tư thiết bị
tương tự của các công trình khác cho
giàn BK-19. Trong quá trình thi công,
đội ngũ lao động VSP làm việc 3 ca,
áp dụng chế độ làm việc “3 tại chỗ”
đối với các CBCNV làm việc ở công
trường để hạn chế tiếp xúc, đảm bảo
giãn cách, an toàn chung cho dự án.
Hội đồng nghiệm thu của
Vietsovpetro đã tiến hành nghiệm thu

Chế tạo giàn BK-19 trên bờ và lắp đặt tại mỏ Bạch Hổ.

tổng thể giàn BK-19 vào ngày 4/11/2021 (vượt tiến độ xây
dựng 11 ngày), đánh giá dự án này đã được thực hiện đảm
bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối.
Sau khi kết thúc công tác chuẩn bị và thực hiện các biện
pháp tổ chức kỹ thuật, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro
đã đón nhận dòng dầu đầu tiên từ giếng 39 giàn BK-19
vào ngày 13/11/2021.
Việc xây dựng thành công giàn BK-19 với thiết kế rất
nhỏ gọn và tổng mức đầu tư giảm đáng kể so với các thế
hệ giàn BK và Mini-BK trước đây cho phép Vietsovpetro
tăng cường khả năng phát triển các mỏ nhỏ, mỏ cận biên
trong giai đoạn tận thăm dò tại Lô 09-1, các lô lân cận và
góp phần làm giảm đà suy giảm sản lượng khai thác hàng
năm. Việc xây dựng thành công giàn BK-19 trong bối cảnh
đại dịch COVID-19 đã thể hiện sự nỗ lực và cố gắng rất
lớn của tập thể Vietsovpetro. Đây cũng là thành quả xứng
đáng mà tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro đã thực
hiện để chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống
của Vietsovpetro (19/11/1981-19/11/2021) và 60 năm
Ngày thành lập Ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 27/11/2021).

Chào năm

Đón tết

Tân Sửu,

Nhâm Dần,

mừng

chúc

Đảng ta

Tổ Quốc

92 tuổi,

77 xuân,

sáng ngời

chói lọi

chân lý

niềm tin

vì dân,

vào Đảng,

trời

đất

Hồng Lạc

Tiên- Rồng

tươi hoa

thắm sắc

đẹp nụ

thơm hương!
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CÔNG TÁC DỊCH VỤ CỦA VIETSOVPETRO NĂM 2021

bước tiến mới trong trạng
thái thích ứng an toàn

T

rong bối cảnh chịu tác động
kép khi đại dịch COVID-19
bùng phát, lan rộng, diễn biến
phức tạp trên toàn cầu và giá dầu biến
động không ổn định, công tác cung
cấp dịch vụ - phát triển thị trường
của Vietsovpetro cũng bị ảnh hưởng
rất lớn, gặp rất nhiều trở ngại. Nhưng
vượt qua tất cả khó khăn thử thách
ấy, với tinh thần lao động miệt mài,
chăm chỉ và sáng tạo, Vietsovpetro đã
hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ
tiêu kinh tế kỹ thuật đối với công tác
dịch vụ mà Hội đồng 53 đã phê duyệt.
Đồng thời, các hoạt động giữ vững thị
phần và phát triển thị trường dịch vụ
tiếp tục được chú trọng đẩy mạnh,
trong đó bước đầu quảng bá, tìm cơ
hội hợp tác cung cấp các dịch vụ sang
lĩnh vực năng lượng xanh như năng
lượng điện gió, điện mặt trời. Đây là
những tín hiệu vui minh chứng thành
quả của một năm có nhiều biến động
khó lường.
Về dịch vụ cốt lõi, Vietsovpetro tiếp
tục thực hiện các công việc nhằm đảm
bảo chất lượng và tiến độ đối với các
dịch vụ quan trọng cho bên ngoài
như: Vận hành bảo dưỡng tàu FPSO
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 PHÒNG TIẾP THỊ & DỊCH VỤ - BMĐH

Lễ ký Thỏa thuận Hợp tác với nhà đầu tư & cung cấp dịch vụ Điện gió DEME.

Armada TGT 1, giàn Cá Ngừ Vàng, giàn
H1, H4, H5, giàn HST/HSD cho các
khách hàng Hoàng Long JOC, Hoàn
Vũ JOC và Thăng Long JOC; Các dịch
vụ tại mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi cho
VRJ... Thu gom, nén khí Bể Cửu Long
về bờ; Vận chuyển, xử lý, nén khí và
Condensate về bờ từ mỏ Thiên Ưng Đại Hùng; Vận hành nén khí bằng Tổ
máy nén Train A...
Về công tác tham dự thầu cung cấp
dịch vụ, năm 2021 Vietsovpetro thực

bên ngoài như: Dự án Zawtika 1D của
PTTEP/PTG, cung cấp dịch vụ slickline
cho PVEP Block 01&02, dịch vụ E-line,
bắn mìn cho HLHVJOC và TLJOC, dịch
vụ trực ứng cứu sự cố tràn dầu cho
HVJOC và KNOC, dịch vụ khảo sát
ngầm cho PVEP POC, v.v.
Mặc dù trong bối cảnh đại dịch
COVID 19 lây lan toàn cầu ảnh hưởng
đến công tác tiếp xúc khách hàng,
nhưng Vietsovpetro đã chủ động
tận dụng các công cụ trực tuyến để
tổ chức các buổi làm việc, trao đổi
trực tuyến với khách hàng. Ngoài ra,
Vietsovpetro cũng đã tổ chức tiếp xúc
và đang theo đuổi các Dự án lớn như:
Dự án phát triển mỏ Đại Hùng giai
đoạn 3 của PVEP POC, Dự án Cá Voi
Xanh của ExxonMobil, Dự án Lô B của
Phú Quốc POC, Dự án Kèn Bầu của
ENI để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong
tương lai gần.
Về mở rộng dịch vụ sang những
lĩnh vực khác, nhằm tìm kiếm một
hướng đi mới trong bối cảnh sản lượng
khai thác đang trên đà suy giảm trong
khi áp lực chi phí nhân công tăng cao,
Vietsovpetro đã chủ động tìm kiếm,
xây dựng các mối quan hệ và tiến hành
làm việc với nhiều đối tác, nhà đầu tư,
nhà tư vấn trong lĩnh vực năng lượng
tái tạo như: E’quinor, Orsted, DEME,
Zarubezhneft, Macquarie, RWE, EEW,
COP/CIP, vv. Cụ thể, Vietsovpetro
đã tiến hành chào và trúng thầu gói
cung cấp dịch vụ khảo sát địa chất
công trình và địa vật lý đáy biển cho
La Gan Wind Power, bảo dưỡng sửa
chữa các trụ điện gió cho GE Energy
Limited. Đồng thời, Vietsovpetro đã
và đang theo đuổi các dự án: Chế tạo
chân đế cho DA điện gió Neart na
Gaoithe (NnG) Offshore Wind Farm

của Saipem, Chế tạo Chân đế và cọc
cho dự án Hai Long Offshore Wind
Farm của McDermott, Chế tạo chân
đế cho RWE - dự án Aomori tại Nhật
Bản,v.v..
Trong năm 2021, Vietsovpetro đã
triển khai ký kết 25 Thỏa thuận với các
nhà thầu, đối tác tiềm năng, nhằm kết
hợp lợi thế của các bên tham gia đấu
thầu và cung cấp hiệu quả các dịch
vụ cho khách hàng. Đồng thời, các
công tác Marketing khác cũng được
đẩy mạnh như: tổ chức các sự kiện,
hội thảo kỹ thuật để quảng bá năng
lực Vietsovpetro cho các khách hàng
cả trong & ngoài nước, nghiên cứu các
bài học kinh nghiệm nhằm phục vụ
tốt hơn cho công tác DVN. Trong đó,
đáng chú ý là Vietsovpetro đã phối hợp
với Công ty DEME Offshore trình bày
năng lực cung cấp dịch vụ trong lĩnh
vực điện gió tại Hội thảo Chuỗi cung
ứng cho Ngành điện gió ngoài khơi
Việt Nam do Viện Năng lượng – Bộ
Công thương tổ chức tại Hà Nội, ký kết
Thỏa thuận hợp tác với Zarubezhneft
và DEME cho Dự án Vĩnh Phong.
Về công tác cung cấp dịch vụ cho
các Lô khác ngoài Lô 09-1: Vietsovpetro
tiếp tục vận hành an toàn khai thác
mỏ Cá Tầm – Lô 09-3/12 (BK CTC1) và
mỏ Thiên Ưng – Lô 04-3 (BK TƯ). Tiếp
tục thực hiện các dịch vụ trực ứng cứu
sự cố, dịch vụ thuê phương tiện vận
chuyển, phân tích thí nghiệm cho các
Lô. Ngoài ra, VSP đang gấp rút triển
khai thiết kế FEED cho mỏ KNT thuộc
Lô 09-2/09, đã hoàn thành khoan khai
thác giếng TU-12ST, sửa giếng TU-6,
khoan khai thác giếng TU-11, khoan
sidetrack giếng TU-11ST & đặt cầu
xi măng giếng TU-12ST cho Lô 04-3,

hoàn thành công tác thi công khoan
giếng thăm dò SV1X, lô 16-1/15, hoàn
thành công tác sửa giếng 2X và 406 mỏ
NRDM, hoàn thành công tác thi công
Fracpack giếng CT-105 mỏ cá Tầm.
Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ
của tập thể Vietsovpetro, cả năm 2021
tổng doanh thu từ hoạt động cung cấp
Dịch vụ ngoài và các hoạt động khác
khoảng 217,5 triệu USD, hoàn thành
124,8% kế hoạch, đóng góp một phần
không nhỏ vào tổng chi phí nhân công
của toàn Vietsovpetro (khoảng 20%)
trong bối cảnh chi phí nhân công cho
Lô 09-1 ngày càng thu hẹp. Đây là
những kết quả rất đáng khích lệ trong
thời điểm khó khăn chung của toàn
ngành. Thành quả đó chính là kết tinh
từ sự quyết liệt, kịp thời, cụ thể và đi
sát thực tế trong từng chỉ đạo của lãnh
đạo Vietsovpetro; sự chung sức chung
lòng của tập thể lao động, chủ động
sáng tạo của nhiều CBCNV luôn cố
gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong
vô vàn gian khó.
Năm 2022 tiếp tục được dự báo sẽ
là một năm có nhiều áp lực, khó khăn
thử thách lớn hơn trong bối cảnh đại
dịch COVID 19 tiếp tục diễn biến phức
tạp, ảnh hưởng mọi mặt đến đời sống
toàn cầu. Đồng thời, sự cạnh tranh
giữa các nhà cung cấp dịch vụ có thể
sẽ khốc liệt hơn khi các chủ đầu tư dự
kiến sẽ thắt chặt hơn nữa việc tiết giảm
chi phí đầu tư, vận hành và bảo dưỡng
mỏ. Nhưng với sự quan tâm sâu sát,
chỉ đạo quyết liệt từ các cấp lãnh đạọ,
với quyết tâm và nỗ lực hết mình của
một tập thể lao động đoàn kết sáng tạo,
Vietsovpetro sẽ phấn đấu thực hiện
thắng lợi kế hoạch dịch vụ ngoài năm
2022 trên đà nỗ lực và thành tựu dịch
vụ tuyệt vời của năm 2021.

hiện rất hiệu quả công tác hợp tác đấu
thầu và tham dự thầu. Vietsovpetro
đã bám sát nhu cầu và kế hoạch của
khách hàng để tiếp tục xây dựng
nên Kế hoạch tiếp cận Dịch vụ của
Vietsovpetro cho cả năm 2021. Trên cơ
sở đó, công tác lựa chọn gói thầu được
sàng lọc rất kỹ, tạo điều kiện thuận lợi
cho Vietsovpetro tham gia trên 300
gói thầu dịch vụ. Cụ thể, Vietsovpetro
đã trúng thầu và đang tiến hành thực
hiện một số hợp đồng cho khách hàng
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Thành quả đạt được trong việc đẩy mạnh
phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro năm 2021

 LÊ ĐĂNG TÂM, PHAN ĐỨC TUẤN

T

rong năm 2021, tập thể lao động
của Vietsovpetro phải đối mặt
với nhiều khó khăn chưa từng
có. Ngoài điều kiện khai thác dầu khí
ngày càng phức tạp, sản lượng khai
thác tiếp tục suy giảm tại Lô 09-1 trong
khi các phát hiện dầu khí mới hầu hết
là các mỏ cận biên, các khu vực triển
vọng còn lại có điều kiện địa chất hết
sức phức tạp, tiềm năng dầu khí thấp,
giá dầu biến động không ổn định, thị
trường cung cấp dịch vụ, vật tư thiết
bị tăng giá gây trở ngại công tác mua
sắm đảm bảo sản xuất, đặc biệt, tình
hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát,
lan rộng và diễn biến phức tạp, có
nguy cơ đứt gãy chuỗi sản xuất. Mặc
dù vậy, phong trào sáng kiến, sáng chế
và hợp lý hóa sản xuất của chúng ta
vẫn được duy trì và phát triển mạnh
mẽ, đó là nhờ sự quan tâm đặc biệt,
sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của
Đảng ủy, Ban tổng giám đốc và các
cấp chính quyền trong Liên doanh
Việt Nga Vietsovpetro, sự hỗ trợ tích
cực của các tổ chức chính trị - xã hội,
cùng tinh thần đoàn kết, phấn đấu
hết mình của tập thể người lao động.
Phong trào sáng kiến - sáng chế hợp

Bảng 1: Tổng hợp kết quả hoạt động SKSC của VSP trong năm 2021
STT
Nội dung
1 Tổng số giải pháp được đăng ký

Số lượng
123

2

Số lượng giải pháp được công nhận sáng kiến

101

3

Số giải pháp không được công nhận là sáng kiến

57

4

Số lượng sáng kiến được tính toán hiệu quả và chi trả
thưởng, trong đó:
4.1 Số lượng sáng kiến có hiệu quả kinh tế tính được thành tiền

101

4.2 Số lượng sáng kiến có hiệu quả không tính được thành tiền

47

42

5

Hiệu quả kinh tế thu được sau năm áp dụng đầu tiên (USD) 10.053.775

6

Số tiền đã chi trả thưởng sáng kiến (USD)

lý hóa sản xuất ở Vietsovpetro đã và
đang đạt được nhiều kết quả đáng ghi
nhận, góp phần đáng kể vào việc hoàn
thành kế hoạch sản xuất kinh doanh
hàng năm của Vietsovpetro.
1. Các kết quả đạt được trong
hoạt động sáng kiến - sáng chế ở
Vietsovpetro
Từ ngày 01/06/2021, được sự đồng
ý của Tổng giám đốc Vietsovpetro, Hội
đồng sáng kiến sáng chế Vietsovpetro
đã triển khai các thủ tục về hoạt động
sáng kiến thông qua chương trình
eOffice. Việc áp dụng chương trình

439.623,46

eOffice bước đầu đã đem lại nhiều
kết quả đáng khích lệ. Trong năm, Hội
đồng sáng kiến sáng chế đã nhận được
123 giải pháp đăng ký sáng kiến, Hội
đồng đã xem xét và công nhận 101 giải
pháp là sáng kiến, không công nhận
sáng kiến đối với 57 giải pháp, còn 12
giải pháp cần bổ sung và hoàn thiện hồ
sơ. Trong năm 101 sáng kiến đã được
đưa vào áp dụng với tổng giá trị hiệu
quả kinh tế đem lại hơn 10 triệu USD.
Tổng số tiền thưởng đã chi trả cho các
sáng kiến khoảng 440 nghìn USD. Các
chỉ số về kết quả hoạt động sáng kiến
được thể hiện ở các bảng 1, 2.

Bảng 2: So sánh kết quả hoạt động SKSC của VSP trong các năm 2020, 2021
STT

Nội dung

Năm 2020

Năm 2021

So sánh
(+/-)

Tăng/giảm
(%)

1

Tổng số giải pháp đăng ký

151

123

-28

-18,5

2

Số lượng giải pháp được công nhận là sáng kiến

101

101

0

0

3

Số giải pháp không được công nhận là sáng kiến

34

57

23

67,6

4

Số lượng sáng kiến được tính toán hiệu quả và chi trả thưởng

112

101

-11

-9,8

4.1 Số lượng sáng kiến có hiệu quả không tính được thành tiền

75

42

-33

-44

4.2 Số lượng sáng kiến có hiệu quả kinh tế

37

59

22

59,4

5,274,582

10,053,775

4,779,193

90,6

239,123

439,623.46

200,500.46

83,8

5

Hiệu quả kinh tế đã xác định (USD)

6

Số tiền đã trả thưởng sáng kiến (USD)
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So sánh với năm 2020, có 04 chỉ
số hoạt động SK-SC (trong tổng số 07
chỉ số) của VSP trong năm 2021 đều
tăng, đặc biệt là hiệu quả kinh tế sau
một năm áp dụng tăng 4.779.193 USD.
Kết quả tham gia các cuộc thi về
Khoa học Công nghệ, sáng kiến-sáng
chế cấp Tập đoàn, cấp nhà nước.
a. Về Sáng kiến cấp Tập đoàn Dầu
khí Việt Nam và đăng ký sáng chế cấp
nhà nước:
Trong năm 2021, Vietsovpetro đã
gửi 4 giải pháp đăng ký công nhận sáng
kiến cấp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Ngoài ra, Hội đồng cũng đã hoàn tất
hồ sơ 4 giải pháp đăng ký sáng chế cấp
nhà nước được Cục Sở hữu trí tuệ Việt
Nam chấp nhận đơn và đang tiến hành
các thủ tục tiếp theo để công nhận
sáng chế. Dự kiến trong năm 2022 sẽ
nộp 1 hồ sơ giải pháp đăng ký sáng chế
cấp nhà nước.
b. Giải thưởng Sáng tạo Khoa học
Công nghệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:
Tham gia Hội thi, Vietsovpetro
đăng ký 25 giải pháp thuộc các lĩnh
vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn
thông; Cơ khí, tự động hóa; Tài nguyên
và môi trường; Vật liệu, Hóa chất, Năng
lượng, Dầu khí. Kết quả có 17/25 giải
pháp đoạt giải (tỉ lệ trên 68%), chiếm
hơn 28% toàn bộ giải thưởng của Hội
thi. Trong đó có 4 giải nhất (chiếm
80%), 4 giải nhì (chiếm hơn 33%), 7 giải
ba (chiếm hơn 39%) và 2 giải khuyến
khích.
c. Giải thưởng Sáng tạo Khoa học
Công nghệ Việt Nam:
Vietsovpetro có 2 công trình đăng
ký tham gia được vinh danh:

1. Công trình “Thiết kế và chế tạo
hệ thống máy đo khuyết tật ống chống
giếng khoan bằng hệ đa cảm biến
LVDT theo 40 và 60 Sector” của tác
giả Nguyễn Xuân Quang – Xí nghiệp
địa vật lý giếng khoan, đoạt giải Nhì.
2. Công trình “ Thiết kế chế tạo bộ
ổ đỡ thủy lực lắp đặt cho động cơ điện
chìm Pleuger M110 – 420 – 2 thay cho
phụ tùng chính hãng” của tác giả Trần
Anh Tuấn – Xí nghiệp cơ điện, đoạt
giải Ba.
d. Về giải thưởng Khoa học-Công
nghệ cấp Nhà nước:
Trong năm 2021, Vietsovpetro
đăng ký 2 công trình tham gia giải
thưởng Khoa học Công nghệ cấp nhà
nước. Cả 2 công trình của Vietsovpetro
đều được Hội đồng cấp nhà nước đánh
giá cao và thông qua:
1. Cụm công trình nghiên cứu ứng
dụng các giải pháp công nghệ trong
thu gom và sử dụng khí đồng hành ở
các mỏ của LDVN Vietsovpetro và các
mỏ lân cận (phần ngoài khơi).
2. Cụm công trình hệ thống trạm
đo Carota tổng hợp xách tay TBM-02
và bộ quy trình minh giải tài liệu địa
vật lý Loginter 2.0.
Bài học về phong trào trong năm
qua
Để phong trào sáng kiến, sáng chế
phát triển tốt, trước hết lãnh đạo các
đơn vị phải thực sự quan tâm đúng
mức, phổ biến và hướng dẫn cho
CBCNV về quy chế hoạt động SK-SC,
chỉ định cán bộ có năng lực phụ trách
và kiểm tra thực hiện công việc thường
xuyên, có sự phối hợp hữu cơ với các

tổ chức đoàn thể trong đơn vị mình để
thúc đẩy phong trào, có chính sách ưu
tiên cho công tác triển khai ứng dụng
sáng kiến, thường xuyên đôn đốc việc
xem xét các đơn đăng ký sáng kiến và
việc tính hiệu quả kinh tế.
Cần có sự phối hợp hữu hiệu với
hoạt động khoa học - công nghệ, vì
hoạt động khoa học - công nghệ là
cơ sở và nền tảng cho hoạt động sáng
kiến-sáng chế phát triển tốt hơn..
Triển vọng của phong trào trong
năm mới 2022
Trong năm 2022 cũng như những
năm tiếp theo, Vietsovpetro sẽ tiếp tục
gặp khó khăn do các mỏ dầu khai thác
đang ở giai đoạn cuối, sản lượng khai
thác suy giảm mạnh trong những năm
sắp tới. Phần lớn các hệ thống công
nghệ khai thác sau 30 năm hoạt động
đã cũ và lạc hậu. Bên cạnh đó, tình
hình diễn biến khó lường của đại dịch
COVID-19. Để hoàn thành kế hoạch
do Hội đồng LD VSP giao, tập thể lao
động Vietsovpetro cần đảm bảo vận
hành khai thác an toàn các mỏ hiện
có và phát huy các giải pháp sáng kiến
về khoa học công nghệ mới nhằm tiết
giảm chi phí, đảm bảo hoàn thành kế
hoạch khai thác trong hạn mức chi phí
được phê duyệt.
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Cân đối ngân sách chi trả chi phí nhân
viên và đảm bảo thu nhập cho người lao
động Vietsovpetro trong tình hình mới

 PHÒNG TCNS VIETSOVPETRO

N

ăm 2021 Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro kỷ niệm 40
năm Ngày thành lập và phát
triển, ghi dấu chặng đường vẻ vang
với những kết quả vô cùng ấn tượng
về sản lượng khai thác, thu nộp Ngân
sách Nhà nước, lợi nhuận mang lại
cho các Phía tham gia. Từ một nhóm
nhỏ chuyên gia dầu khí và những
người kỹ sư, công nhân kỹ thuật đầu
tiên, ngày nay đội ngũ Vietsovpetro
đã là một tập thể lao động quốc tế lớn
mạnh gần 7.000 CBCNV, là cái nôi đào
tạo nguồn nhân lực cho Ngành Dầu
khí Việt Nam.
Tuy nhiên, các mỏ dầu khí truyền
thống tại lô 09-1 đã vào cuối chu kỳ
sau 35 năm khai thác, Vietsovpetro
hiện phải đối mặt với sự thiếu hụt tài
chính ngày càng tăng do sản lượng
dầu suy giảm nhanh, cùng với những
tác động tiêu cực của giá dầu biến
động khó lường và dịch bệnh COVID
ngày càng phức tạp. Trong đó việc cân
đối nguồn ngân sách để đảm bảo thu
nhập cho người lao động luôn là bài
toán lớn, được Lãnh đạo Vietsovpetro
quan tâm tìm lời giải phù hợp nhất.
Từ thực tiễn hoạt động sản xuất
kinh doanh của Vietsovpetro, giải
pháp đã được định hướng và ngày
càng khẳng định tính đúng đắn, đó
là: Mở rộng vùng hoạt động, phát triển
các lô dầu khí mới và đẩy mạnh cung
cấp dịch vụ cũng như điều hành các lô
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Hình 1: Cơ cấu chi phí nhân viên theo các nguồn 5 năm gần đây.

DK. Đây là điều kiện cần thiết để duy
trì và phát triển lực lượng lao động
của Vietsovpetro, đảm bảo việc làm
và thu nhập cho CBCNV trong tình
hình mới hiện nay. Định hướng phát
triển này sẽ phát huy được thế mạnh
của Vietsovpetro về cơ sở vật chất,
trang thiết bị, hệ thống công trình
biển-bờ, tiềm lực tài chính và hơn hết
là nguồn nhân lực dầu khí có bề dày

kinh nghiệm, vững vàng chuyên môn
trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành
dầu khí khác nhau.
Hiện tại, ngân sách để trang trải
chi phí nhân viên của Vietsovpetro
được cân đối từ 3 nguồn chính:
- Chi phí nhân viên từ phần dầu
khí lô 09-1 để lại cho VSP, được Hội
đồng Vietsovpetro phê duyệt tại kỳ
họp xem xét ngân sách hàng năm.

Hình 2: Tổng thu nhập thực tế của CBCNV Vietsovpetro.

- Chi phí nhân viên cho công tác
điều hành, quản lý các lô DK được
Ủy ban quản lý lô DK phê duyệt hàng
năm theo CTCT và ngân sách của lô;
- Chi phí nhân viên cho hoạt động
DVN, không vượt quá 20% doanh thu
DVN cả năm, bao gồm cả dịch vụ cho
bên ngoài và dịch vụ cho các lô DK.
Song song với hoạt động tại lô
09-1, Vietsovpetro hiện là Người điều
hành 6 lô dầu khí khác (04-3, 09-3/12,
09-2/09, 16-1/15, 12/11, NRĐM); dự
kiến trong tương lai gần sẽ thêm 2 lô
mới (17 và 05-2/10). Phát huy lợi thế
có các đơn vị trực thuộc với đầy đủ
chức năng thực hiện dịch vụ dầu khí,
Vietsovpetro tự thực hiện khối lượng
lớn công việc theo CTCT hàng năm

của các lô DK, và cung cấp dịch vụ cho
nhiều công ty bên ngoài... Tỷ trọng
chi phí nhân viên từ nguồn DVN và
lô DK tăng trưởng trong các năm gần
đây cho thấy công tác DVN và điều
hành các lô DK thực sự đã trở thành
một hoạt động sản xuất kinh doanh
chính, giúp duy trì 22-23% nhân lực
Vietsovpetro (như số liệu trong Hình
1). Nói cách khác, nếu không có công
tác DVN và các lô DK, cứ 5 nhân viên
hiện nay của Vietsovpetro sẽ có hơn
1 người không có việc làm và không
có nguồn trả lương. (Hình 1)
Mặc dù gặp không ít khó khăn khi
phải đối phó với khủng hoảng giá dầu
cùng lúc với đà sụt giảm sản lượng do
điều kiện khai thác ngày càng phức

Hình 3: Thu nhập bình quân đầu người thực tế.

tạp; nhưng Lãnh đạo Vietsovpetro
và các phòng ban chuyên môn luôn
ưu tiên lựa chọn giải pháp trên quan
điểm lợi ích của người lao động gắn
liền với lợi ích của Vietsovpetro, do
đó quyền lợi CBCNV được bảo vệ và
cải thiện ở mức tối đa cho phép. Đặc
biệt trong tình hình phức tạp của
dịch bệnh COVID, khi nhiều doanh
nghiệp phải cắt giảm lương/thưởng,
cho nghỉ không lương/ ngừng việc,
thì Vietsovpetro vẫn tổ chức mọi biện
pháp vừa bảo vệ an toàn cho người lao
động, vừa ổn định sản xuất và đảm
bảo bảo thu nhập cho CBCNV.
Với sự nỗ lực của tập thể lao động
Vietsovpetro đã hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ sản xuất lô 09-1 và đẩy mạnh
công tác DVN và điều hành các lô DK,
từ năm 2017 đến nay thu nhập của
CBCNV Vietsovpetro luôn giữ được xu
hướng tăng. Trong đó công tác DVN
và điều hành các lô DK đã mang lại 2326% tổng thu nhập cho CBCNV. Nói
một cách khác, nếu không có công
tác DVN và các lô DK, tổng thu nhập
của CBCNV Vietsovpetro sẽ chỉ còn
¾ mức hiện nay. (Hình 2)
Song song với mức tăng tổng thu
nhập, nhờ thực hiện tốt công tác hoàn
 23

TIN SẢN XUẤT
thiện CCTC- tối ưu hóa định biên, số
lao động bình quân của Vietsovpetro
giảm dần. Vì vậy thu nhập bình quân
đầu người thực tế hàng năm tại
Vietsovpetro được đảm bảo và tăng
trưởng liên tiếp từ 2017 đến nay, bất
chấp nhiều ảnh hưởng tiêu cực của
giá dầu giảm và khủng hoảng kinh tế
do dịch bệnh COVID-19 khiến một
số chế độ tạm cắt giảm từ 2016 cho
đến hết năm 2020 vẫn chưa được khôi
phục hoàn toàn.(Hình 3)
Như vậy, nhờ được quan tâm
đẩy mạnh, công tác DVN và điều
hành các lô DK đang trang trải chi
phí cho 22-23% lực lượng lao động
của Vietsovpetro, mang lại 23-25%
tổng thu nhập cho CBCNV, góp phần
ngày càng quan trọng trong việc đảm
bảo ngân sách trả công lao động
và cải thiện thu nhập cho CBCNV
Vietsovpetro trong bối cảnh nguồn
cung tài chính lô 09-1 ngày càng suy
giảm. Nhờ hiệu quả cao trong sản xuất
kinh doanh và tiết giảm chi phí của
Vietsovpetro, tại kỳ họp 54 vừa qua,
Hội đồng đã ghi nhận và ra Nghị quyết
khôi phục hoàn toàn các chế độ chính
sách của người lao động, góp phần
củng cố đà tăng trưởng cho mức thu
nhập của CBCNV Vietsovpetro trong
giai đoạn tiếp theo.
Tuy nhiên tỷ trọng và cách hạch
toán chi phí nhân viên, tối ưu hóa thu
nhập từ nguồn DVN và lô DK còn có
những khác biệt lớn giữa các đơn vị
trong Vietsovpetro do đặc thù công
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việc, tiến độ triển khai các lô DK và
sự quan tâm, sâu sát trong công tác
điều hành và quản lý chi phí. Để cải
thiện hơn nữa ngân sách trả công lao
động từ nguồn DVN và các lô DK, cần
sự chủ động tích cực của từng đơn
vị, từng bộ phận/phòng/ ban và mỗi
người lao động, nhằm đẩy mạnh công
tác DVN và điều hành các lô DK, và
nâng cao hiệu quả việc phân bổ, cân
đối các nguồn ngân sách.
Bên cạnh những kết quả nói trên,
vẫn còn không ít những bất cập, khó
khăn trong việc hạch toán, phân bổ
chi phí nhân viên khi Vietsovpetro
cùng một lúc vừa là Nhà điều hành,
vừa là Người cung cấp DV cho các lô
DK, thực hiện đồng thời với công việc
của lô 09-1 và mở rộng thị trường cung
cấp dịch vụ cho bên ngoài. Trong đó,
các đơn vị trong Vietsovpetro vừa là
đơn vị thực hiện chính một số dự án,
vừa cung cấp dịch vụ nội bộ cho các
đơn vị ở các công việc khác, đan xen
qua lại lẫn nhau nên việc bóc tách chi
phí, dòng tiền trả công lao động rất
phức tạp và không phải lúc nào cũng
có thể thực hiện được. Bên cạnh đó,
vẫn tồn tại nhiều rào cản tâm lý gây
tác động tiêu cực và giảm động lực
tham gia công tác DVN và lô DK: chưa
nhận thức được vai trò của công tác
DVN và lô DK đối với sự tồn tại và phát
triển của Vietsovpetro trong tình hình
mới, cho rằng công tác DVN và điều
hành các lô DK không ổn định lâu dài,
chỉ là công việc làm thêm ngoài giờ;

e ngại khi chuyển dịch Biên chế từ
nguồn lô 09-1 sang nguồn DVN hay
lô ngoài.... Khái niệm thực thanh thực
chi khi làm dịch vụ cho các lô chưa
được hiểu thấu đáo, chưa có đủ định
mức/ đơn giá nội bộ gây khó khăn
trong việc phân bổ các chi phí nhân
viên không thường xuyên, thời điểm
chi trả không diễn ra trong khoảng
thời gian làm việc cho dự án (thưởng
năm, thưởng vượt mức kế hoạch,
thưởng sự kiện, quà lễ tết, phụ cấp
thôi việc…), gia tăng nhiều công việc
giấy tờ phức tạp.
Để duy trì được đà tăng trưởng thu
nhập, tạo động lực cho CBCNV nâng
cao chất lượng và năng suất lao động;
song song với việc phát huy lợi thế của
Vietsovpetro để đẩy mạnh công tác
DVN và điều hành các lô DK, cần sự
quan tâm, tham gia tích cực của các
cấp lãnh đạo quản lý, tổ chức chính trị
xã hội đoàn thể, sâu sát nắm bắt tâm
tư nguyện vọng của người lao động
nhằm kịp thời động viên, tăng cường
công tác truyền thông, xóa bỏ các tâm
lý tiêu cực, giúp người lao động hiểu
rõ các quyền lợi gắn liền với nghĩa vụ,
an tâm và đoàn kết, đồng sức đồng
lòng cùng vượt qua những thách thức
khó khăn của Vietsovpetro trong giai
đoạn hiện nay, hoàn thành tốt nhiệm
vụ sản xuất kinh doanh. Đó chính là
chìa khóa đảm bảo sự bền vững của
Liên doanh Vietsovpetro cũng như
ổn định, nâng cao thu nhập cho mỗi
CBCNV.

Những chế độ chính sách
có hiệu lực từ 01/01/2022 đối với
người lao động Vietsovpetro

 HUỲNH VĂN TRỌNG

B

ước sang năm 2022, từ ngày
01/01, nhiều chế độ chính sách
tiền lương bắt đầu có hiệu lực
thi hành, dưới đây là những chế độ
chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến
quyền lợi CBCNV Vietsovpetro, cụ thể:
I. Những chế độ chính sách mới
theo quy định của pháp luật:
1. Tăng tuổi nghỉ hưu của người
lao động:
Thực hiện lộ trình tăng tuổi nghỉ
hưu của người lao động theo Điều 169
Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu
của lao động nam và nữ tiếp tục được
điều chỉnh tăng trong năm 2022.
Cụ thể, trong năm 2022, lao động
nam được nghỉ hưu khi đủ 60 tuổi 06
tháng, tăng thêm 03 tháng so với tuổi
nghỉ hưu quy định của năm 2021, lao
động nữ được nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi
08 tháng, tăng thêm 04 tháng so với
năm 2021.
Trong trường hợp sức khỏe suy
giảm hoặc làm công việc nặng nhọc,
độc hại, nguy hiểm, hoặc làm việc ở
vùng đặc biệt khó khăn, người lao
động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn
từ 05 - 10 tuổi so với độ tuổi quy định
nêu trên.
2. Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH:
Ngày 07/12/2021 Chính phủ ban
hành Nghị định 108/2021/NĐ-CP
điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH
và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, kể từ
ngày 01/01/2022, tăng thêm 7,4% trên
mức lương hưu của tháng 12/2021 cho
các nhóm đối tượng sau:
- Cán bộ, công chức, công nhân,
viên chức và người lao động hưởng
lương hưu hằng tháng.
- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang
hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Ảnh: ĐỨC HẬU

- Người đang hưởng trợ cấp mất
sức lao động hàng tháng.
Sau điều chỉnh mức tăng 7,4% mà
mức hưởng của người nghỉ hưu trước
năm 1995 vẫn thấp hơn 2,5 triệu đồng/
tháng thì còn được tăng thêm:
- Tăng 200.000 đồng/tháng: nếu
mức hưởng từ 2,3 triệu đồng/tháng
trở xuống.
- Tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/
tháng: nếu mức hưởng từ 2,3 - dưới
2,5 triệu đồng/ tháng.
Đây là tin vui dành cho hơn 03
triệu người đang hưởng lương hưu,
trợ cấp BHXH hằng tháng.
3. Người nước ngoài bắt đầu phải
đóng quỹ hưu trí - tử tuất theo quy
định BHXH bắt buộc:
Căn cứ Điều 12 và Điều 13
Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày
05/10/2018 của Chính phủ quy định
rõ: Ngày 01/01/2022 là thời điểm bắt

đầu áp dụng quy định đóng BHXH
bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất
đối với người lao động nước ngoài và
doanh nghiệp sử dụng lao động nước
ngoài. Theo đó, từ ngày 01/01/2022,
người lao động nước ngoài sẽ phải
trích thêm 8% tiền lương để đóng
BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất, còn
doanh nghiệp phải đóng thêm số tiền
tương đương 14% tiền lương của người
lao động.
Trước đây, người lao động nước
ngoài thuộc đối tượng đóng BHXH
chỉ phải đóng tiền Bảo hiểm y tế, còn
doanh nghiệp sử dụng những người
lao động này chỉ phải dùng 3% tiền
lương để đóng quỹ ốm đau, thai sản;
0,3% hoặc 0,5% đóng quỹ tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp và 3% vào
quỹ bảo hiểm y tế.
Tuy nhiên, đối với CBCNV Nga làm
việc tại Vietsovpetro không áp dụng
 25

TIN SẢN XUẤT
quy định này. Việc đóng BHXH của
CBCNV Nga được điều chỉnh theo quy
định tại khoản a Điều 20 Quy chế nhân
viên: “Đối với CBCNV không phải là
công dân Việt Nam, phần kinh phí
trích nộp theo chế độ BHXH bắt buộc
và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp chuyển vào quỹ Bảo hiểm
Hưu trí phi Chính phủ LB Nga”.
II. Những chế độ chính sách mới
theo Nghị quyết Kỳ họp 54 Hội đồng
Vietsovpetro:
Bên cạnh các chế độ chính sách
mới theo Quy định của pháp luật Việt
Nam, còn nhiều chế độ chính sách
mới cũng được áp dụng từ đầu năm
2022 đối với CBCNV Vietsovpetro
được thông qua tại Kỳ họp lần thứ 54
Hội đồng Vietsovpetro.
1. Về chế độ chính sách nhân viên:
Tại Hội đồng 54, Quy chế nhân
viên đã được sửa đổi để phù hợp với
Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày
14/12/2020 của Chính phủ (có hiệu
lực từ ngày 01/02/2021 quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Bộ luật lao động 2019 về điều kiện
lao động và quan hệ lao động). Cụ thể
quy định lại cách tính thời gian làm
việc để trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp bổ
sung cho CBCNV khi chấm dứt HĐLĐ
với Vietsovpetro tại Điểm “h” Điều 27
Quy chế nhân viên;
Liên quan đến cơ chế khuyến
khích và chế độ chính sách đối với
người lao động, sau nhiều năm kiên trì
đề nghị và thuyết phục, trên cơ sở nỗ
lực của tập thể lao động Vietsovpetro
đã đảm bảo sản xuất liên tục, hiệu quả
và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu
sản xuất kinh doanh, bao gồm lợi
nhuận hai Phía và nộp NSNN trong
những năm qua, đặc biệt trong điều
kiện rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng
tiêu cực của dịch bệnh COVID năm
2021, tại điểm 7.2 Nghị quyết Hội đồng
54 đã cho phép:
- Khôi phục khoản hỗ trợ tiền mua
sắm trang phục từ chi phí sản xuất từ
ngày 01/01/2021;
- Khôi phục mức thưởng tháng
từ 22% lên 24% lương chức danh từ
01/01/2022;
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Dấu ấn khai thác mốc 1 triệu tấn dầu
và những định hướng phát triển trong
tương lai Mỏ Cá Tầm, Lô 09-3/12

M

Giàn đầu giếng CTC-1 mỏ Cá Tầm.

- Khôi phục Quỹ thưởng đột xuất
tại đơn vị với mức 2% lương chức danh
từ 01/01/2022.
Việc khôi phục các chế độ của
người lao động tạm cắt giảm từ năm
2016 là công bằng và cần thiết, mang
giá trị động viên lớn về tinh thần, củng
cố niềm tin và tạo động lực khuyến
khích người lao động tiếp tục nỗ lực
không ngừng trong điều kiện sản xuất
ngày càng khó khăn, phức tạp. Và
đây thực sự là món quà ý nghĩa dành
cho người lao động Vietsovpetro đón
năm mới 2022 với quyết tâm vượt mọi
khó khăn để hoàn thành các nhiệm
vụ SXKD do Hội đồng giao. Trong
bối cảnh thiếu hụt tài chính do ảnh
hưởng của giá dầu thấp và suy giảm
sản lượng, Vietsovpetro quyết tâm
thực hiện nhiều giải pháp tối ưu hoá
và nâng cao hiệu quả để đảm bảo sản
xuất và duy trì các chính sách chế
độ về chi phí nhân viên cho người
lao động.
2. Về trích lập Quỹ phúc lợi xã hội:
Quỹ phúc lợi xã hội (PLXH) đóng
vai trò quan trọng trong việc khích lệ
và tạo động lực cho CBCNV, sử dụng
cho các hoạt động an sinh xã hội, phúc
lợi liên quan đến CBCNV Vietsovpetro.
Trong những năm vừa qua để chia
sẻ áp lực cắt giảm chính sách nhân
viên khi giá dầu thấp, Quỹ PLXH đã sử
dụng hết phần tích lũy để lại từ thời
kỳ sản lượng dầu cao. Số dư quỹ suy

giảm nhanh chóng do giảm nguồn
thu từ năm 2016.
Nhằm cân đối thu chi và đảm bảo
quyền lợi người lao động, kể từ ngày
01/01/2022 Vietsovpetro đã được Hội
đồng 54 cho phép:
- Theo điểm 8.8.3 Nghị quyết Hội
đồng 54: trích lập vào Quỹ PLXH từ
nguồn li75 nhuận sau thuế dịch vụ
ngoài với tỉ lệ là 35% (tức tăng thêm
15% so với các năm trước);
- Theo điểm 8.9 Nghị quyết Hội
đồng 54: khôi phục mức trích lập
vào Quỹ PLXH lên 1 USD/tấn dầu
thương phẩm của Lô 09-1 (so với các
năm trước là 0,5 USD/tấn dầu thương
phẩm).
Ước tính khi thực hiện các giải
pháp trên giúp cho Quỹ PLXH gia tăng
được nguồn thu hơn 5.000 nghìn USD,
góp phần đảm bảo nhu cầu chi PLXH
năm 2022 của toàn Vietsovpetro.
Với việc khôi phục gần như toàn
bộ các chế độ chính sách đối với người
lao động Vietsovpetro đã tạm thời cắt
giảm từ năm 2016, cùng với những giải
pháp gia tăng nguồn chi trả chi phí
nhân viên, hạch toán phân bổ chính
xác và hiệu quả các nguồn ngân sách,
tiếp tục thực hiện tốt công tác hoàn
thiện cơ cấu tổ chức - tối ưu hóa định
biên lao động chúng ta tin tưởng rằng
thu nhập của CBCNV Vietsovpetro
tiếp tục được cải thiện trong năm 2022
và những năm tiếp theo.

ỏ Cá Tầm thuộc Lô 09-3/12
nằm ở rìa phía Đông Nam
giáp với Mỏ Rồng, giáp với
Mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng
Nam Lô 09-2/09 ở phía Bắc; các Lô
03 và 04-2 ở phía Đông; Lô 10 ở phía
Nam và Lô 17 ở phía Tây. Hợp đồng
Chia sản phẩm Dầu khí Lô 09-3/12
được ký kết vào ngày 12/09/2012 bởi
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổ
hợp Nhà thầu VSP (55%), PVEP (30%),
BITEXCO (15%).
Vào lúc 02 giờ 15 phút ngày
13/10/2021, Mỏ Cá Tầm sau gần 2
năm 9 tháng đưa vào vận hành, khai
thác đã đạt cột mốc sản lượng 1 triệu
tấn dầu, doanh thu bán dầu đạt 427,5
triệu USD, đóng góp Ngân sách Nhà
nước 169 triệu USD. Từ khi đưa vào
khai thác vào ngày 25/01/2019, việc
hoàn thành vượt mức kế hoạch 18%
sản lượng ở năm khai thác thứ 2 (2020)
và vượt kế hoạch 6% ở năm khai thác
thứ 3 (2021) một lần nữa khẳng định
những đóng góp to lớn, tâm huyết
của tập thể người lao động, trong đó
không thể thiếu sự sát sao của Ban
Lãnh đạo Vietsovpetro với quyết tâm
duy trì sản lượng khai thác chung của
toàn Liên doanh.
Trước tình hình suy giảm về sản
lượng dẫn đến suy giảm doanh thu
của Lô 09-1, Lãnh đạo Vietsovpetro đã
định hướng tiếp nhận thêm nhiều Lô
dầu khí mới, mở rộng vùng hoạt động
với phương châm tìm kiếm, thăm dò
và phát triển các Lô mới hiện nay là
tương lai, là nhiệm vụ sống còn của
toàn Vietsovpetro. Với đội ngũ cán bộ

 BAN QLHĐDK

kỹ thuật chuyên sâu, có trình độ cao
về ngành công nghiệp Dầu khí cùng
nền tảng cơ sở vật chất vững mạnh
của Lô 09-1, Vietsovpetro đã và đang
tập trung mọi nguồn lực cho việc phát
triển những mỏ mới.
Hiện nay, các Lô ngoài 09-1 và
Dịch vụ ngoài đang đóng góp khoảng
26% vào nguồn chi trả chi phí nhân
viên hàng năm của toàn Vietsovpetro
và định hướng trong tương lai sẽ tăng
lên đến 50% và cao hơn nữa. Mỏ Cá
Tầm Lô 09-3/12 là một trong những
Lô đầu tiên ngoài Lô 09-1, trong đó
Vietsovpetro tham gia góp vốn và là
Nhà Điều hành trực tiếp vận hành
khai thác các công trình tại mỏ này.
Ngoài mỏ Cá Tầm, hiện Vietsovpetro
còn nhận nhiều Lô dầu khí khác đang
trong giai đoạn thăm dò, thẩm lượng
và phát triển mỏ như Lô 09-2/09, 161/15, 12-11...v.v.
Song song với công tác vận hành
khai thác an toàn, hiệu quả giàn đầu
giếng CTC-1 Mỏ Cá Tầm, Vietsovpetro
đang khẩn trương triển khai công tác
thiết kế và mua sắm vật tư thiết bị
phục vụ công tác xây dựng giàn đầu
giếng CTC-2, dự kiến hoàn thành lắp
đặt và đưa vào khai thác cuối năm
2022, góp phần gia tăng sản lượng
chung của toàn mỏ Cá Tầm cũng như
của Vietsovpetro. Công tác nghiên
cứu Địa chất – Địa vật lý và tận thăm
dò cũng được chú trọng nghiên cứu
và cập nhật thường xuyên nhằm mở
rộng vùng hoạt động, gia tăng trữ
lượng của mỏ.
Với tiềm năng dầu khí còn lại

của mỏ rất lớn (230 triệu m3 dầu tại
chỗ), thành tựu đạt cột mốc quan
trọng khai thác 1 triệu tấn đầu tiên
là tiền đề cho chiến lược dài hạn của
Mỏ Cá Tầm, trong đó có việc nghiên
cứu Địa chất – Địa vật lý, xây dựng
chương trình tận thăm dò, đề xuất
khoan thăm dò ở các khối khác (khối
2, 3, 4, 7) ngoài khu vực giàn CTC-1 và
CTC-2 và mở rộng vùng hoạt động của
PSC Lô 09-3/12, đồng thời nghiên cứu
giải pháp chống trào cát, tính toán
xây phương án khai thác ở đối tượng
Miocen dưới để gia tăng hệ số thu hồi
của mỏ. Trong thời gian tới, để đảm
bảo vận hành hiệu quả giàn CTC-1 và
CTC-2, cũng như đảm bảo kế hoạch
sản lượng trong dài hạn, tập thể lao
động Vietsovpetro, Ban QLHĐDK
cũng như các phòng chuyên môn tiếp
tục đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng các
giải pháp nâng cao hệ số thu hồi như:
bơm chất hoạt tính bề mặt, bơm ép
khí nước luân phiên và các công nghệ
hoàn thiện giếng mới.
Việc đảm bảo sản lượng khai thác
theo kế hoạch đề ra trong bối cảnh
nền kinh tế chịu những tác động nặng
nề của dịch bệnh COVID-19 suốt gần
2 năm vừa qua không chỉ chứng minh
sự kiên cường vượt qua thách thức
của tập thể người lao động Quốc
tế Vietsovpetro, mà còn cho thấy
hiệu quả trong công tác định hướng
phát triển đúng đắn của Lãnh đao
Vietsovpetro, hứa hẹn sẽ là nguồn
động lực tạo đà cho những thành tựu
to lớn hơn trong tương lai.
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Các hướng nghiên cứu
khoa học chính
trong hoạt động
của Liên doanh
Việt - Nga Vietsovpetro
 TS. IVANOV A.N., TS. VELIEV M.M. (VIỆN NCKH&TK)

40

năm phát triển của
Vietsovpetro đã tạo ra
những tiền đề quan trọng
cho sự phát triển của Ngành Dầu khí
Việt Nam, đưa dầu khí trở thành một
trong những ngành quan trọng nhất
của nền công nghiệp Nước nhà với
tốc độ tăng trưởng cao và ổn định. Kể
từ năm 1986, với sự nỗ lực chung của
tập thể lao động dầu khí quốc tế Việt
Nam - Liên Xô (Liên bang Nga ngày
nay), Vietsovpetro đã khai thác hơn
240 triệu tấn dầu và vận chuyển vào
bờ gần 33 tỷ mét khối khí. Doanh thu
của Liên doanh vượt 82 tỷ USD, nộp
ngân sách Nhà nước Việt Nam 50 tỷ
USD, lợi nhuận của Liên bang Nga lên
tới hơn 11 tỷ USD.
Công việc mang tính phức tạp
cao về thăm dò và phát triển các mỏ
ngoài khơi, sự phức tạp và độc đáo
của cấu tạo địa chất, tính dị thường
của các vỉa dầu khí và chất lưu bão
hòa đòi hỏi phải có lập luận và nghiên
cứu kỹ thuật sâu về các giải pháp đổi
mới được áp dụng ở tất cả các giai
đoạn khai thác nguồn tài nguyên
hydrocacbon. Do đó, Ban lãnh đạo
và hai Phía Vietsovpetro đã và đang
thường xuyên có sự quan tâm đến
công tác tổ chức nghiên cứu khoa học.
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Ngay từ năm 1982, Xưởng Nghiên
cứu Khoa học và Thiết kế (Xưởng
NCKH&TK) đã được thành lập thành
một đơn vị của Vietsovpetro, trên cơ
sở đó, theo nghị quyết của kỳ họp Hội
đồng Vietsovpetro lần thứ VI, vào ngày
26/10/1985 Viện Nghiên cứu Khoa học
và Thiết kế (Viện NCKH&TK) được
thành lập để phát triển tài nguyên dầu
khí trên thềm lục địa phía nam Việt
Nam. Viện thực hiện một khối lượng
lớn công việc nghiên cứu khoa học và
phát triển theo kế hoạch chuyên đề
đã được thông qua tại các kỳ họp Hội
đồng Vietsovpetro hàng năm. Viện
NCKH&TK có chức năng tổng hợp
thiết kế công nghệ và các công trình
xây dựng cơ bản của Vietsovpetro.
Cùng với đó, ngoài việc tự thực hiện
nghiên cứu khoa học và phát triển,
Viện còn tổ chức và phối hợp công việc
với số lượng lớn các tổ chức nghiên
cứu khoa học liên quan của hai Phía
Liên doanh và các nước khác.
Thực tế Viện NCKH&TK là một
bộ phận hữu cơ trong cơ cấu tổ
chức của LD Vietsovpetro. Cùng với
các xí nghiệp sản xuất chính của
Vietsovpetro như Xí nghiệp Khai
thác, Xí nghiệp Khoan & Sửa giếng,
Xí nghiệp Xây lắp ..., Viện NCKH&TK

tham gia tích cực vào việc giải quyết
các nhiệm vụ chiến lược nhằm hoàn
thành tốt kế hoạch hàng tháng, xử lý
những phức tạp phát sinh trong công
tác vận hành mỏ, khoan, xây dựng
công trình và đường ống, v.v. Đồng
thời, hướng hoạt động chính của Viện
là đưa ra khái niệm chiến lược phát
triển Vietsovpetro.
Ngày nay, có hơn 20 tiến sĩ khoa
học và khoảng 400 chuyên gia có trình
độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm
đang làm việc tại Vietsovpetro. Viện
NCKH&TK được trang bị các thiết
bị thí nghiệm hiện đại, các chương
trình máy tính mới giúp giải quyết
những vấn đề khác nhau trong công
tác nghiên cứu và thiết kế, không chỉ
cho Vietsovpetro mà còn cho các công
ty dầu khí khác.
Trong thành phần Viện có 3 khối
chính:
- Khối nghiên cứu khoa học bao
gồm các phòng địa chất mỏ và địa chất
thăm dò, thiết kế khai thác, công nghệ
khai thác dầu khí, khoan và sửa giếng,
kinh tế;
- Khối thiết kế gồm các phòng
thiết kế công nghệ và xây dựng mỏ,
sửa chữa công trình biển, điện – thông
tin và tự động hóa, thi công đường ống
và chống ăn mòn;

- Trung tâm thí nghiệm và phân
tích, thực hiện toàn bộ phạm vi nghiên
cứu và phân tích các đặc tính của đá
và chất lưu vỉa.
Cơ cấu tổ chức này cho phép Viện
thực hiện công việc lập hồ sơ thiết kế
khai thác và phát triển mỏ, cũng như
thực hiện các công việc nghiên cứu,
thiết kế và khảo sát cho Vietsovpetro.
Các nhiệm vụ chính được giao cho
Viện NCKH&TK:
1. Lập các định hướng chiến
lược về chính sách phát triển của
Vietsovpetro, đảm bảo phát triển hiệu
quả nguồn tài nguyên dầu khí.
2. Nghiên cứu, hoàn thiện và áp
dụng các phương pháp, công nghệ,
phương tiện kỹ thuật hiện đại có hiệu
quả trong các lĩnh vực sau:
- Địa chất và khai thác các mỏ dầu
khí;
- Khoan giếng dầu khí;
- Khai thác, thu gom, xử lý và vận
chuyển dầu khí;
- Phát triển các mỏ ngoài khơi và
xây dựng cơ sở dịch vụ tổng hợp trên
bờ.
3. Cung cấp cho Vietsovpetro các
giải pháp công nghệ và hồ sơ thiết kế
- dự toán ở tất cả các giai đoạn phát
triển tài nguyên dầu khí.
4. Soạn thảo các giải pháp, chương
trình nhằm hoàn thiện hệ thống quản
lý và nâng cao hiệu quả kinh tế trong
sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro.
5. Tham gia giải quyết các vấn đề
vận hành theo yêu cầu sản xuất.
6. Giám sát kỹ thuật các dự án.
7. Cung cấp dịch vụ trong các lĩnh
vực hoạt động chính của mình cho các
tổ chức khác của Việt Nam và nước
ngoài trên cơ sở các hợp đồng kinh tế.
Nhằm giải quyết các vấn đề phức
tạp trong khai thác mỏ, khoan định
hướng giếng, công nghệ khai thác, xử
lý và vận chuyển dầu, Vietsovpetro đã
tìm ra các giải pháp mới, có kết quả
trong các vấn đề khoa học, kỹ thuật
và công nghệ phức tạp của công tác
phát triển mỏ:
1. Hệ thống khai thác từ tầng đá
móng với sự tạo thành bề mặt nướcdầu nhân tạo đã được lập ra, giúp tối
ưu hóa đáng kể quá trình khai thác và
tăng hệ số thu hồi dầu.

2. Công nghệ thu gom, vận chuyển
và xuất khẩu dầu có hàm lượng parafin
cao đã được nghiên cứu và ứng dụng.
3. Đã nghiên cứu và ứng dụng các
công nghệ mới để khoan giếng sâu
trong điều kiện địa chất mỏ phức tạp,
kể cả giếng ngang.
4. Hệ thống khai thác dầu cơ học
đã được áp dụng, trong đó có việc sử
dụng bơm điện ly tâm chìm.
5. Các phương pháp cải tiến về
tăng cường thu hồi dầu đã được áp
dụng, giúp nâng cao lưu lượng ban
đầu của các giếng lên nhiều lần.

bộ khoa học Việt Nam, kể cả những
người có trình độ cao là rất lớn. Trong
giai đoạn này, các CBCNV Việt Nam
đã có được kiến thức và kinh nghiệm
cho phép độc lập giải quyết các vấn
đề khoa học và kỹ thuật phức tạp, điều
hành Viện và các phòng ban. Có rất
nhiều chuyên gia hàng đầu của Việt
Nam đang làm việc ở các vị trí quản
lý tại các xí nghiệp của Vietsovpetro,
trong hệ thống của Tập đoàn Dầu khí
Việt Nam, tại các Công ty liên doanh
của Việt Nam. Dưới sự hướng dẫn của
các nhà khoa học Nga, một số chuyên

ĐCS Viện NCKH&TK phối hợp cùng Công đoàn Nga tổ chức chương trình ASXH.

6. Đã áp dụng hệ thống phát
triển mỏ bằng việc thay thế các giàn
khoan cố định bằng các giàn BK kinh
tế hơn và khoan các giếng khai thác
bằng cách sử dụng các giàn khoan tự
nâng, v.v.
Hiện nay với sự biến động của tình
hình kinh tế vĩ mô, nhiệm vụ chính
của Viện NCKH&TK cũng như toàn
Liên doanh là nâng cao hiệu quả hoạt
động của Vietsovpetro. Để thực hiện
được nhiệm vụ này, cần giải quyết
hai vấn đề chính, đó là ổn định mức
khai thác năm và tối ưu hóa chi phí
sản xuất.
Vai trò của Viện NCKH&TK trong
việc đào tạo các chuyên gia và cán

gia Việt Nam của Vietsovpetro đã hoàn
thành hoặc đang học nghiên cứu sinh,
bảo vệ thành công luận án và được
cấp học vị. Viện NCKH&TK với tư
cách là đơn vị khoa học thiết kế của
Vietsovpetro sẽ tiếp tục thực hiện chức
năng đào tạo, nâng cao trình độ cho
đội ngũ cán bộ khoa học Việt Nam
trong thời gian tới.
Kinh nghiệm thực tế của
Vietsovpetro trong suốt quá trình phát
triển đã chứng minh một cách thuyết
phục rằng, mô hình Viện nghiên cứu
tích hợp trong cơ cấu của một doanh
nghiệp sản xuất lớn là rất hợp lý và
hiệu quả, nhằm mục tiêu phát triển
bền vững.
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Основные направления научных
исследований в деятельности СП
“Вьетсовпетро”
 ИВАНОВ А.Н., К.Т.Н., ВЕЛИЕВ М.М., Д.Т.Н. (НИПИМОРНЕФТЕГАЗ)
За 40 лет развития СП “Вьетсовпетро” были созданы
существенные предпосылки для развития нефтегазовой
промышленности СРВ, превратив ее в одну из важнейших
отраслей государственной промышленности с высоким
и стабильным ростом. Начиная с 1986 г. совместными
усилиями советских (российских) нефтяников и их
вьетнамских коллег “Вьетсовпетро” добыто более 240
млн т нефти, на берег подано около 33 млрд м3 газа. Доход
предприятия превысил 82 млрд долл. США, в госбюджет
Вьетнама с учетом прибыли перечислено около 50 млрд
долл. США, а прибыль Российской Федерации составила
более 11 млрд долл. США.
Высокие капитало- и трудоемкость работ по поиску
и освоению морских месторождений, сложность и
уникальность их геологического строения, аномальные
свойства коллекторов и насыщающих их флюидов
требуют научной обоснованности и глубокой инженерной
проработки принимаемых инновационных решений на
всех этапах освоения ресурсов углеводородов. В связи
с этим, руководство и Участники СП “Вьетсовпетро”
уделяли и уделяют постоянное внимание организации
научных исследований.
Уже в 1982 г. в составе СП “Вьетсовпетро” был
создан цех научно-исследовательских и проектных
работ (ЦНИПР), на базе которого 26 октября 1985 г.
организован научно-исследовательский и проектный
институт по освоению ресурсов нефти и газа на
шельфе юга СРВ (НИПИморнефтегаз) в соответствии
с решением VI заседания Совета СП “Вьетсовпетро”.
Институт выполняет значительный объем научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в
соответствии с тематическими планами, утверждаемыми
ежегодными заседаниями Совета СП “Вьетсовпетро”.
НИПИморне фтегаз о суще ствляет функции
генерального проектировщика по технологическому
проектированию и объектам капитального строительства
СП “Вьетсовпетро”. В связи с этим кроме НИРиОКР,
выполняемых собственными силами, институт
организует и координирует работы значительного числа
привлекаемых научно-исследовательских организаций
стран-участников совместного предприятия и других
стран.
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Следует отметить, что НИПИморнефтегаз органически
вписан в организационную структуру СП “Вьетсовпетро”.
Наряду с основными производственными предприятиями
СП “Вьетсовпетро”, такими как предприятия по добыче,
бурению, строительству и др., НИПИморнефтегаз
принимает активное участие в решении тактических
задач, направленных на выполнение плановых месячных
заданий, устранение осложнений, возникающих при
эксплуатации месторождений, бурении, строительстве
сооружений и трубопроводов и др. В то же время
основным направлением деятельности института
является создание концепции стратегического развития
СП “Вьетсовпетро”.
Сегодня, в СП “Вьетсовпетро” работают более
20-ти докторов и кандидатов наук и около 400
высококвалифицированных и опытных специалистов.
НИПИморнефтегаз оснащен современным лабораторным
оборудованием, новыми компьютерными программами,
помогающим решать различные проблемы в научноисследовательских и проектных работах не только СП
“Вьетсовпетро”, но и для других нефтяных фирм.
В составе института присутствуют три основных
кластера:
- научно-исследовательские подразделения,
включающие в себя отделы промысловой и разведочной
геологии, разработки, технологии добычи, бурения,
капитального ремонта скважин и экономики;
- проектные подразделения, позволяющие
осуществлять технологическое проектирование
о бу с т р о й с т в а м е с т о р ож д е н и й , р е м о н т о в
гидротехнических сооружений, электроснабжения,
строительства трубопроводов и защиты от коррозии;
- центр лабораторных и аналитических исследований,
позволяющий проводить весь комплекс исследовательских
работ и анализов свойств горных пород и пластовых
флюидов.
Такая организационная структура позволяет институту
вести работы по созданию проектных документов на
разработку и обустройство месторождений, а также
выполнять научно-исследовательские и проектноизыскательские работы для СП “Вьетсовпетро”.

На НИПИморнефтегаз возлагаются следующие
основные задачи:
1. Формирование стратегических направлений
политики развития СП “Вьетсовпетро”, обеспечивающей
эффективное освоение нефтегазовых ресурсов1.
2. Разработка, совершенствование и внедрение
современных эффективных методик, технологий и
технических средств в следующих областях:
- геологии и разработки нефтяных и газовых
месторождений;
– бурения скважин;
– добычи, сбора, подготовки и транспортировки нефти
и газа;
– обустройства морских месторождений и
строительства комплексной береговой базы обслуживания.
3.Обеспечение СП “Вьетсовпетро” технологической
и проектно-сметной документацией на всех этапах
освоения нефтегазовых ресурсов.
4.Разработка решений и программ, направленных на
совершенствование системы управления и повышение
экономической эффективности производственнохозяйственной деятельности СП “Вьетсовпетро”.
5.Участие в решении оперативных проблем,
требуемых производствами.
6. Проведение технического надзора над проектами.
6. Оказание услуг по основным направлениям своей
деятельности другим вьетнамским и зарубежным
организациям на основе экономических договоров.
Для решения сложных вопросов разработки
месторождения, бурения наклонно направленных
скважин, технологии добычи, подготовки и
транспорта нефти СП “Вьетсовпетро” найдены
успешные инновационные решения ряда сложных

научно-технических и технологических вопросов
освоения месторождений:
1. Организована система разработки фундамента
с созданием искусственного водонефтяного контакта,
что позволило в значительной степени оптимизировать
процесс разработки и увеличить коэффициент извлечения
нефти.
2. Разработана и внедрена технология
беспричального морского сбора, транспорта и экспорта
высокопарафинистой нефти.
3. Разработаны и внедрены новые технологии бурения
глубоких скважин в сложных горно-геологических
условиях, в том числе горизонтальных стволов.
4.Внедрены системы механизированной добычи
нефти, включая применение УЭЦН.
5.Применены усовершенствованные методы
интенсификации добычи нефти, что позволяет повысить
первоначальный дебит скважин в несколько раз.
6. Внедрена система обустройства месторождения
с заменой морских стационарных платформ на более
экономичные блок-кондукторы и бурением с них
добывающих скважин при использовании самоподъемных
плавучих буровых установок и др.
В настоящий момент, с учетом волатильности
макроэкономической ситуации, главной задачей
НИПИморнефтегаз, как и всего совместного предприятия,
является повышение эффективности деятельности СП
“Вьетсовпетро”. Для выполнения этой задачи необходимо
решать два основных вопроса – это стабилизация
годовых уровней добычи и оптимизации затрат на
производственную деятельность.
Весьма значительна роль НИПИморнефтегаза в
подготовке вьетнамских специалистов и научных
работников, в том числе высшей квалификации. За этот
период они приобрели знания и опыт, позволяющие
самостоятельно решать сложные научные и инженерные
задачи, руководить институтом и его подразделениями.
Значительное число ведущих вьетнамских специалистов
работают на руководящих должностях на предприятиях
СП “Вьетсовпетро”, в системе государственной компании
ГКНГ “Петровьетнам”, на совместных предприятиях
СРВ. Под руководством российских ученых некоторые
вьетнамские специалисты СП “Вьетсовпетро” закончили
аспирантуру или учатся в ней, успешно защитили
диссертации и получили ученые степени. Очевидно,
что НИПИморнефтегаз как научное и проектное
подразделение СП “Вьетсовпетро” и в будущем будет
выполнять функцию подготовки и совершенствования
квалификации вьетнамских научных кадров.
Практический опыт СП “Вьетсовпетро” за время
своего существования убедительно доказывает,
что модель интегрированного в структуру
крупного производственного предприятия научноисследовательского института является наиболее
рациональной и эффективной, нацеленной на постоянное
развитие.
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Nhìn lại năm 2021 và các giải pháp
cho năm 2022 trong công tác ATSKMT
 TRẦN TẤN, TRẦN THỊ MINH HIẾU

N

ăm 2021, Tập thể lao động
quốc tế Vietsovpetro đã hoàn
thành vượt mức các chỉ tiêu
sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh có
nhiều khó khăn hơn so với năm 2020.
Bên cạnh các thách thức về sản lượng,
công nghệ, trang thiết bị đã được nhận
diện từ những năm trước đây thì năm
vừa qua, đại dịch COVID-19 đã có tác
động rất lớn đến mọi hoạt động sản
xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh đó,
Vietsovpetro cần thực hiện “nhiệm vụ
kép” đó là: duy trì sản xuất ổn định và
phòng, chống dịch bệnh COVID -19.
Các thách thức lớn mà Vietsovpetro
phải đối mặt trong năm 2021, đó là:
- Trong thời gian khai thác mỏ đã
phát sinh những nhân tố ăn mòn hóa
học, cơ học dẫn đến hỏng hóc thiết bị,
đường ống dẫn dầu khí, công trình.
- Thiết bị lạc hậu không đáp ứng
điều kiện làm việc do đã vận hành
trong thời gian dài trên 30 năm. Hầu
hết các công trình biển đã hơn thời
hạn thiết kế 25 năm.
- Đợt bùng phát dịch bệnh
COVID-19 từ giữa năm 2021 đã tác
động tiêu cực đến hoạt động sản xuất,
đặc biệt là sản xuất trên các công trình
biển, cũng như đến tâm lý người lao
động. Trong thời gian thực hiện giãn
cách xã hội theo chỉ thị 16-CT/TTg,
nhân sự làm việc trên các công trình
biển phải áp dụng thời gian đổi ca
kéo dài đến 28 ngày, cũng như thực
hiện cách ly trước khi đi biển từ 5 đến
7 ngày; nhân viên làm việc trên công
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Diễn tập ứng phó sự cố Tàu dịch vụ Vũng Tàu - 03 tại cảng Vietsovpetro tháng 11
năm 2021.

trình bờ phải áp dụng chế độ “3 tại
chỗ”, làm việc online. Các ca biển hải
kéo dài hoặc thay đổi nhân sự làm việc
trên các công trình sản xuất vì F0, F1.
Từ thực tiễn trên, lãnh đạo
Vietsovpetro quan tâm chỉ đạo công
tác ATSKMT và phòng chống dịch
bệnh. Vietsovpetro đã áp dụng rất
nhiều các giải pháp đảm bảo ATSKMT
và duy trì hoạt động liên tục trong
thời gian cao điểm của dịch bệnh
COVID-19. Công tác duy tu, bảo
dưỡng thiết bị, công trình được đẩy
mạnh trong năm 2021, đặc biệt là
Chương trình tổng hợp bảo vệ đường
ống và thiết bị khỏi ăn mòn tại các
mỏ của Vietsovpetro, các giàn nén khí
được bảo dưỡng định kỳ hàng năm
đúng hạn, các trang thiết bị nghiêm

ngặt về an toàn được kiểm định...
Công tác bảo vệ môi trường được
thực hiện theo đúng luật pháp Việt
Nam, đã lập và bảo vệ thành công 03
báo cáo Đánh giá tác động môi trường
cho các dự án phát triển mỏ Cá Tầm,
Thỏ Trắng điều chỉnh, Mỏ Rồng bổ
sung, cũng như quan trắc môi trường
định kỳ các công trình sản xuất trên
bờ, ngoài biển. Chất thải sản xuất đều
được thu gom, phân loại và chuyển
giao cho các nhà thầu có đầy đủ chức
năng và năng lực xử lý theo quy định.
Người lao động được khám sức
khỏe định kỳ. Các công trình sản xuất
đều được thực hiện quan trắc môi
trường lao động. Để ứng phó với đại
dịch COVID-19, nhằm đảm bảo duy
trì sản xuất liên tục trên các công trình

biển và bờ, Vietsovpetro đã xây dựng
kế hoạch ứng phó với các cấp độ của
dịch bệnh, đã có những chính sách
linh hoạt, phù hợp với các quy định
của nhà nước và đặc thù sản xuất của
Vietsovpetro. Người lao động được
tiêm vắc-xin phòng COVID-19 kịp
thời, xét nghiệm định kỳ; hỗ trợ thực
hiện các thủ tục điều trị, cách ly; được
chi trả chi phí cách ly tại khách sạn
cho các F1... Việc áp dụng khoảng
thời gian đệm trước khi ra công trình
biển và thực hiện truy vết kịp thời,
hiệu quả đã giúp ngăn chặn được sự
lây lan dịch bệnh trên các công trình
sản xuất.
Trong năm 2021, tại các công trình
sản xuất của Vietsovpetro đã xảy ra
08 vụ tai nạn lao động, trong đó có 2
vụ tai nạn lao động không liên quan
đến sản xuất và 04 vụ sự cố sản xuất.
Đến nay chỉ có 01 công trình biển có
trường hợp nhiễm COVID-19. Hầu hết
các nguyên nhân tai nạn lao động và
sự cố đều do yếu tố con người. Đó là
sự phối hợp không đồng bộ giữa các
thành viên trong tổ; không có sự giám
sát và kiểm tra từ người lãnh đạo trực
tiếp; đánh giá rủi ro, phân tích an toàn
công việc không sát với thực tế. Mặc
dù tất cả CBCNV của Vietsovpetro
đều đã được huấn luyện về an toàn,
vệ sinh lao động theo pháp luật của
Việt Nam, tuy vậy vẫn còn trường
hợp người lao động chưa nhận thức
rõ ràng về an toàn khi làm việc, chưa

nhận diện đầy đủ rủi ro trong quá
trình làm việc hoặc không tuân thủ
biện pháp an toàn. Bên cạnh đó, còn
tồn tại một số nguyên nhân khách
quan khác như: Trong môi trường
làm việc ngoài biển, khí hậu nhiệt
đới gió mùa, các trang thiết bị, máy
móc, công trình bị ăn mòn cao. Ngoài
ra, thời gian vận hành các công trình
biển, đường ống dẫn dầu khí và thiết
bị đã quá cao, một số trên 35 năm,
như các giàn MSP-1, 3, 4, 5, 6…
Bước sang năm 2022, những thách
thức trong năm 2021 vẫn còn, công
tác ATSKMT cần phải được chú trọng
đặc biệt, vì đây là một trong những chỉ
số đánh giá uy tín của Vietsovpetro.
Người lao động cần nhận thức rằng,
đảm bảo an toàn trước hết là bảo
vệ sức khỏe cho bản thân người lao
động, kế đến là bảo vệ sức khỏe cho
đồng nghiệp, sau đó là bảo vệ tài sản
Vietsovpetro và môi trường.
Trong năm 2022, chúng ta cần
thực hiện các giải pháp sau:
- Tổ chức huấn luyện an toàn cho
người lao động thông qua những sự
cố, tai nạn cụ thể; huy động cán bộ
có chuyên môn cao từ các đơn vị và
phòng ban Vietsovpetro để tham gia
đào tạo, huấn luyện an toàn cho người
lao động.
- Nâng cao năng lực của người
lãnh đạo sản xuất trực tiếp (lãnh đạo
công trình, đốc công, đội trưởng…)

Toàn cảnh diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu với sự phối hợp của nhiều lực lượng.

trong lĩnh vực an toàn, kiểm tra trước
khi được bổ nhiệm, tổ chức huấn
luyện định kỳ về an toàn.
- Tiếp tục huấn luyện việc lập và
thực hiện phân tích an toàn công
việc – JSA (Job Safety Analyse). Lập
ngân hàng dữ liệu JSA trên không gian
mạng Vietsovpetro để sử dụng.
- Tổ chức nghiên cứu kinh nghiệm
tiên tiến để áp dụng những hình thức
thông tin về an toàn từ lãnh đạo công
trình cho đến người lao động (họp
đầu ca, tổ chức phổ biến các bài học
từ tai nạn, sự cố, tờ rơi, hình ảnh
trực quan…).
- Tổ chức kiểm tra an toàn cấp III
và cấp IV trên các công trình sản xuất
đạt chất lượng.
- Tất cả các công trình sản xuất
Vietsovpetro phải thực hiện công
tác duy tu, bảo dưỡng định kỳ thiết
bị đúng hạn và đạt chất lượng.
- Tiếp tục Chương trình tổng hợp
bảo vệ đường ống và thiết bị khỏi ăn
mòn tại các mỏ của Vietsovpetro.
- Thực hiện công tác phòng chống
dịch COVID-19, đảm bảo nguyên tắc
Vắc –xin và 5K.
Trước thềm năm mới Nhâm
Dần 2022, xin chúc toàn thể CBCNV
Vietsovpetro sức khỏe, hạnh phúc và
bình an. Chúc Vietsovpetro phát triển
bền vững.
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Kết quả SXKD năm 2021 và giải pháp
để hoàn thành kế hoạch năm 2022

N

ăm 2021, trong bối cảnh ảnh
hưởng vô cùng phức tạp của
đại dịch COVID – 19 lên mọi
mặt kinh tế - xã hội, dưới sự chỉ đạo
và hỗ trợ sát sao của lãnh đạo liên
doanh Việt – Nga Vietsovpetro, tập
thể XNKT cùng với các đơn vị trong
Vietsovpetro đã nỗ lực cố gắng không
mệt mỏi trong việc triển khai đông
bộ và hiệu quả các giải pháp trong
nhiều lĩnh vực nhằm đảm bảo khai
thác an toàn hiệu quả các mỏ dầu khí,
các công trình sản xuất, vượt qua các
khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ sản
xuất được giao. Các chỉ tiêu sản xuất
chính đều được hoàn thành và hoàn
thành vượt mức, hiệu quả sản xuất
tiếp tục được duy trì.
Về các chỉ tiêu chính, tính đến
18h00 ngày 12/12/2021 đã hoàn thành
kế hoạch khai thác dầu theo kế hoạch
Hội đồng 53.
34 

 XNKT

Hết năm 2021 trên toàn các mỏ
Vietsovpetro đạt 3,165.37 nghìn tấn
(105.53 % kế hoạch): Tại Lô 09-1
đạt 3,023.078 nghìn tấn (105.52 %
kế hoạch), Lô 09-3/12, Mỏ Cá Tầm
đạt 142.292 nghìn tấn (105.94 % kế
hoạch). Tổng khối lượng nước bơm ép
đạt 5,865.052 nghìn m3 so với kế hoạch
HĐ 53 là 5,852.3 nghìn m3. Sản lượng
khí đồng hành 83,697 nghìn m3 so với
kế hoạch HĐ 53 là 76,637 nghìn m3.
Sản lượng khí tự nhiên/condensate
của mỏ Thiên Ưng ( lô 04-3) là 61,755
nghìn m3 khí tự nhiên và 14,772 tấn
condansate.
Công tác vận hành mỏ, quản lý
quỹ giếng, tối ưu sử dụng gaslift, thu
gom khí đồng hành được thực hiện
tốt với trên 2300 giải pháp kiểm soát
động thái làm việc và thay đổi chế độ
giếng trên tổng số 411 giếng khai thác
hiện tại.Việc điều chỉnh này góp phần

chính vào trong việc đảm bảo hoàn
thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch
cũng như giúp giảm 73, 347 nghìn m3
khí gaslift.
Trong năm 2021 XNKT cũng đã
tiếp nhận và đưa vào vận hành thành
công 02 công trình mới: BK19, BK18A.
Về công tác dịch vụ ngoài, trong
năm 2021, XNKT tiếp tục đạt thành
tích tốt trong công tác dịch vụ ngoài,
qua đó góp phần gia tăng Doanh thu
DVBN cho Vietsovpetro cũng như
tăng thu nhập, động viên khuyến
khích một phần cho người lao động
và đội ngũ làm công tác dịch vụ. Tổng
doanh thu dịch vụ bên ngoài của XN
Khai thác cả năm 2021 ước đạt 67.49
triệu USD (105 % kế hoạch).
Kiểm soát, tối ưu chi phí sản xuất
Nhằm tiết giảm chi phí, đảm bảo
hiệu quả sản xuất trong tình hình hiện

nay, XNKT đã áp dụng đồng loạt các
biện pháp quản lý sử dụng ngân sách
tiết kiệm và hiệu quả.
Tổng chi phí sản xuất XNKT năm
2021 dự kiến là 195.34 triệu USD
(thấp hơn 7% so với kế hoạch), trong
đó phần chi phí thường xuyên – chi
phí trực tiếp của XNKT là 95.68 triệu
USD (thấp hơn 6% so với kế hoạch) và
chi phí dịch vụ của các đơn vị nội bộ
trong Vietsovpetro là 99,65 triệu USD.
Chi phí thường xuyên của XNKT
giai đoạn 2018 – 2021 được kiểm soát
ở mức trung bình từ 95 -110 triệu USD
và có xu hướng giảm dần trong các
năm gần đây. Mặc dù trong năm 2021
với tính hình dịch bệnh COVID diễn
biến phức tạp, giá nguyên nhiên vật
liệu và các dịch vụ thuê ngoài tăng lên
tuy nhiên chi phí thường xuyên của
XNKT vẫn giữ được ở mức 95 triệu
USD tăng chưa đến 1% so với năm
2020. Đây là một trong những kết quá
đáng khích lệ của tập thể cán bộ công
nhân viên lao động cuả XNKT trong
năm qua.
Chi phí dịch vụ nội bộ hiện nay
đang chiếm hơn 50% chi phí vận hành
khai thác hàng năm của XNKT, cụ thể
trong năm 2021 tổng chi phí dịch vụ
nội bộ là 99.67 triệu USD tăng gần 9
triệu USD so với năm 2020. Nguyên
nhân chủ yếu là do tăng chi phí phân
bổ từ XN Khoan và SG ( khối lượng
công việc trong năm tăng thêm 4
giếng và thời gian sửa chữa tăng thêm
180 ngày so với năm 2020).
Các yếu tố liên quan đến: chi phí
thường xuyên, chi phí dịch vụ nội bộ,

Hạng mục

Đơn giá vận hành (USD/Bbl)

Năm 2018

Năm 2019

7.06

sản lượng đang tác động lớn đến đơn
giá vận hành khai thác dầu của XNKT,
đơn giá vận hành trung bình cho giai
đoạn 2018-2021 là 8.05 USD/thùng.
(Bảng 1)
Các khó khăn và các vấn đề tồn
tại năm 2021:
Trong năm 2021, bên cạnh những
nỗ lực cố gắng và kết quả tích cực đã
đạt được, còn có những khó khăn, tồn
tại ảnh hưởng đến kết quả chung của
tập thể XNKT đó là:
Công tác an toàn lao động:
Trong năm 2021 trên các công
trình XNKT đã để xảy ra 02 vụ sự cố
có tính nghiêm trọng: sự cố máy PPU
giàn GTC1 ngày 04/02/2021 và sự cố
giếng TU11 giàn Thiên Ưng ngày
09/09/2021. Những sự cố này đúng
ra hoàn toàn có thể tránh được nếu
tuân thủ nghiêm ngặt các qui định an
toàn và đánh giá rủi ro.
Nhận thức và kỹ năng về an toàn
trong sản xuất của CBCNV đã thể hiện
nhiều thiếu sót theo quan điểm mới
Vision zero (không tai nạn, không
chấn thương).
Các phân tích về công tác an toàn
sẽ được trình bày chi tiết hơn trong
tham luận của nhóm An toàn.

8.37

Năm 2020

7.92

Năm 2021

8.85

Trung bình
2018 - 2021

8.05

Công tác phòng chống dịch:
Trong gấn 2 năm vừa qua, CBCNV
đặc biệt trên CTB đã thực hiện rất
nghiêm túc những yêu cầu về phòng
chống dịch góp phần tích cực để đảm
bảo sản xuất. Thời gian ca biển liên
tục thay đổi, kéo dài cùng với thời
gian phải cách ly trước khi đi biển đã
tạo những áp lực đáng kể cho CBCNV
làm việc trên CTB, ảnh hưởng đến
việc nghỉ ngơi tái tạo sức lao động của
CBCNV.
Trong tình hình bình thường mới
hiện nay, việc thích ứng đồng thời
ngăn ngừa và phòng dịch cho các CTB
trở nên rất khó khăn. Vừa qua ngày
15/12/2021 lần đầu tiên trên CTB
XNKT đã có 5 trường hợp F0 tại giàn
CTK3. Công tác phòng chống dịch
đảm bảo sản xuất vẫn tiếp tục là khó
khăn lớn, đỏi hỏi ý thức, nỗ lực và sự
đồng lòng của tất cả CBCNV.
Với các kết quả đã trình bày, có
thể thấy về cơ bản, các chỉ tiêu, nhiệm
vụ về sản xuất kinh doanh của XNKT
năm 2021 đều hoàn thành và hoàn
thành vượt mức kế hoạch, hiệu quả
sản xuất tiếp tục được duy trì và nâng
cao. Đây là kết quả của đội ngũ lao
động quốc tế XNKT đã nỗ lực không
ngừng, với tinh thần hợp tác đoàn kết,
kiên trì, bền bỉ, chấp nhận khó khăn
để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao. Đặc biệt là đội ngũ CBCNV
trên các công trình biển. Đây sẽ là cơ
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sở để tập thể lao động quốc tế XNKT
tiếp tục xây dựng các kế hoạch năm
2022 và các năm tiếp theo.
Các chỉ tiêu sản xuất chính năm
2022 theo nghị quyết Hội đồng 54
- Kế hoạch sản lượng khai thác dầu
và condensate lô 09-1 năm 2022 là 2,8
triệu tấn. Ngoài ra có 02 nhiệm vụ khai
thác bổ sung là 200 nghìn tấn. Tổng kế
hoạch khai thác năm 2022 bao gồm
hai (02) nhiệm vụ bổ sung là 3 tr tấn,
tương đương với sản lượng khai thác
thực tế năm 2021.
- Kế hoạch Doanh thu Dịch vụ bên
ngoài của XN Khai thác năm 2022 dự
kiến 66,551.86 triệu USD (mức tương
đương kế hoạch 2021)
Giải pháp để hoàn thành kế
hoạch năm 2022
Để tổ chức hoàn thành các nhiệm
vụ, chỉ tiêu sản xuất do Vietsovpetro
giao, đồng thời tiếp tục xây dựng nâng
cao năng lực sản xuất trong tình hình
mới, XNKT đề ra các nhiệm vụ trọng
tâm trong năm 2022 như sau:
- Khai thác dầu khí, bơm ép: tiếp
tục triển khai các giải pháp đồng bộ
trong khai thác mỏ, quản lý quỹ giếng,
can thiệp giếng, gia tăng sản lượng
nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu
sản lượng khai thác, bơm ép nước
theo Kế hoạch Hội đồng 54 như nêu
trên cũng như phấn đấu hoàn thành
từng bước các kế hoạch khai thác bổ
sung trên cơ sở đảm bảo khai thác
an toàn mỏ.
- Dịch vụ ngoài: Tiếp tục duy trì có
chất lượng công tác dịch vụ Vận hành
cho các khách hàng truyền thống HLHV JOC,TL JOC, Đại Hùng POC. Chủ
động cùng các phòng ban chức năng
của Vietsovpetro xây dựng chiến lược
marketing, tiếp cận khách hàng và các
đối tác mới. Đối với DV lô, tiếp tục cải
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Xuyên đêm, vượt sóng lắp đặt
các công trình biển (Chân đế BK-18A).

Đồng chí Bondarenko V.A. – P.TGĐ thứ 1 Vietsovpetro phát biểu chỉ đạo hội nghị.

tiến và hoàn thiện quy trình phối hợp
theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, phù
hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.
Đảm bảo hạch toán đúng và đủ chi
phí nhân công làm DV lô; Phối hợp với
phòng ban chức năng của VSP hoàn
thiện cơ sở phân bổ và chia sẻ chi phí
phù hợp các nguồn lực của 09-1 cho
các lô ngoài khi kết nối.
- Kiểm soát và tối ưu chi phí sản
xuất: trong tình hình hiện nay khi các
nguồn lực (nhân lực và vật lực) luôn
bị hạn chế, việc kiểm soát và tối ưu
chi phí là giải pháp cốt lõi nhằm đảm
bảo tận dụng các nguồn lực hiện có để
đáp ứng các nhu cầu sản xuất. Trong
thời gian tới sẽ tập trung thiện các qui
trình nội bộ về lập kế hoạch và kiểm
soát kế hoạch sản xuất theo nguyên
tắc kế hoạch công việc đi đôi với kế
hoạch chi phí.
- Công tác an toàn: Trong các năm
vừa qua, XNKT đã triển khai hàng loạt
các giải pháp tổng thể nhằm nâng cao
hiệu quả sản xuất, trong đó có công
tác đảm bảo an toàn sản xuất. Ngoài
các giải pháp tổ chức – kỹ thuật đã và
đang áp dụng như tăng cường kiểm
tra giám sát, nâng cao kỷ luật lao động

và hoàn thiện công tác đảm bảo an
toàn trên các công trình sản xuất, sẽ
đẩy mạnh công tác đào tạo và giám
sát kiểm tra nhằm nâng cao ý thức
và kỹ năng của CBCNV về quan điểm
Vision zero (không tai nạn, không
chấn thương) trong sản xuất.
Năm 2022 dự báo sẽ tiếp tục
sẽ là một năm đầy thử thách với
Vietsovpetro nói chung cũng như
XNKT nói riêng với diễn biến dịch
còn phức tạp, tốc độ suy giảm sản
lượng gia tăng cùng với áp lực lớn về
kế hoạch sản lượng được 02 Hai phía
giao cũng như thiếu hụt về chi phí sản
xuất cho lô 09-1. Tuy nhiên với sự nỗ
lực không ngừng, tinh thần hợp tác
đoàn kết, kiên trì, bền bỉ, chấp nhận
khó khăn và đồng lòng của tập thể lao
động quốc tế XNKT, cũng như sự lãnh
đạo, chỉ đạo sát sao của Ban TGD, sự
phối hợp hỗ trợ của các phòng ban
BMĐH và các đơn vị bạn, XNKT sẽ
quyết tâm đoàn kết sáng tạo, vượt
khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ sản xuất được giao
trong năm 2022 để cùng hướng tới kỷ
niệm 35 năm ngày thành lập XNKT
(02/1987-02/2022).

Xí nghiệp xây lắp - kết quả nổi bật
trong năm 2021 và những giải pháp
để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022

X

í nghiệp Xây lắp, Khảo sát và
Sửa chữa các công trình khai
thác dầu khí (XNXL) là một
trong những đơn vị sản xuất và quản
lý kinh tế trực thuộc Liên doanh Việt
- Nga Vietsovpetro với nhiệm vụ xây
dựng, khảo sát, sửa chữa, lắp đặt và
hiện đại hoá các công trình khai thác
dầu khí trên biển. Từ khi thành lập đến
nay, Xí nghiệp đã không ngừng phát
triển và lớn mạnh, đã nghiên cứu đầu
tư công nghệ tiên tiến trên thế giới,
cải tiến quy trình, nâng cao năng suất
lao động, đạt chất lượng theo các tiêu
chuẩn và đảm bảo an toàn cho người
lao động. Với mục đích vì sự phát triển
chung của Vietsovpetro, XNXL đã từng
bước nâng cao chuyên môn, nghiệp
vụ của mình và thực hiện cung cấp

 XNXL

cho nội bộ những dịch vụ tốt nhất,
chất lượng nhất.
Trong bối cảnh vài năm gần đây
cũng như hiện tại, có rất ít dự án được
triển khai, dịch vụ ngoài ngành còn
nhiều khó khăn, sự cạnh tranh về
thị trường xây lắp dầu khí gay gắt ở
trong nước cũng như thế giới, hoạt
động sản xuất của Xí nghiệp tiếp tục
chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh
COVID-19, nguồn kinh phí cho hoạt
động sản xuất ngày càng giảm,.. Được
sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát, kịp
thời của Đảng ủy, Ban Tổng Giám
đốc Vietsovpetro cùng với sự cố gắng
chung sức chung lòng đoàn kết của
cán bộ công nhân viên Xí nghiệp,
trong năm 2021, XNXL đã đạt những
kết quả nổi bật như sau:

1. Đã góp một phần không nhỏ
trong việc đưa thêm 02 công trình khai
thác dầu khí vào hoạt động là BK-18A
(sớm hơn 4 ngày) và BK-19 (sớm hơn
11 ngày). Đây là các công trình chào
mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
Vietsovpetro và 60 năm ngày truyền
thống ngành Dầu khí Việt Nam;
2. Đã hoàn thành 02 nhiệm vụ
“Đặc biệt quan trọng” đó là thay hệ
thống xích và ống mềm tàu chứa dầu
VSP01 tại UBN4 và chuyển tàu Chí
Linh từ vị trí UBN-1 mỏ Bạch Hổ sang
vị trí UBN-3 mỏ Rồng góp phần vào
việc đảm bảo ổn định sản xuất kinh
doanh của Vietsovpetro;
3. Đã hoàn thành và hoàn thành
vượt mức các chỉ tiêu sản xuất cụ thể:
Đã rải 11,44 km đường ống ngầm; Rải
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4,04km đường cáp điện ngầm; Chế
tạo hơn 6 nghìn tấn kết cấu kim loại;
Lắp đặt hơn 5,6 nghìn tấn kết cấu
kim loại; Thực hiện chống ăn mòn
hơn 88 nghìn m2; Hoàn thành việc
tháo dỡ các thiết bị không sử dụng
trên MSP-7; Khảo sát phần khí quyển
chân đế 48/48 công trình, 21/21 thiết
bị nâng. Ngoài ra, Xí nghiệp cũng đã
nhận và thực hiện 110 đầu mục công
việc ngoài kế hoạch.
4. Trong công tác dịch vụ, đã hoàn
thành hợp đồng EPC dự án NCS2 điều
chỉnh, hoàn thành dự án thu gom
khí mỏ Đại Hùng và đang triển khai
chế tạo 02 chân đế, cọc (16.000 tấn)
dự án Zawtika 1D cho tổng thầu PT
Gunanusa Utama Fabricators và chủ
đầu tư PTTEPI; Tiếp tục duy trì triển
khai các dự án cung cấp dịch vụ cho
các Lô: 04-3; 09-3/12; Nam Rồng - Đồi
Mồi,... Bên cạnh các dự án thuộc lĩnh
vực dầu khí, Xí nghiệp đã nghiên cứu,
tham gia vào dự án thuộc lĩnh vực
Năng lượng tái tạo và đã trúng thầu
nhiều gói thầu của nhiều dự án, đồng
thời xí nghiệp cũng phát triển các dịch
vụ kỹ thuật nhỏ lẻ như cho thuê dịch
vụ, thiết bị sẵn có (cẩu Demag CC600,
Liebherr 1750,...);
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5. Doanh thu năm 2021, đạt hơn
97 triệu USD trong đó Lô 09-1 đạt 76
triệu USD, dịch vụ ngoài đạt hơn 21
triệu USD. Trong năm, Xí nghiệp đã
tiết giảm, tiết kiệm chi phí đạt 2.147,8
nghìn USD.
Theo nghị quyết Hội đồng Liên
doanh lần thứ 54, khối lượng công việc
xây dựng cơ bản, sửa chữa, khảo sát
năm 2022 tăng rất nhiều so với khối
lượng công việc năm 2021. Năm 2022,
XNXL thực hiện theo kế hoạch của
Vietsovpetro, tập trung lực lượng đảm
bảo tiến độ mua sắm, chế tạo, lắp đặt,
xây dựng giàn RC-10, giàn RC-RB1 để
đưa vào vận hành vào tháng 11, 12
năm 2022; tiến hành đấu thầu mua
sắm vật tư, thiết bị và thuê dịch vụ
để xây dựng giàn RC-8 và giàn BK-22
tại mỏ Rồng và mỏ Bạch Hổ để đưa
các giàn này vào vận hành trong năm
2023. Cụ thể các chỉ tiêu kế hoạch sản
xuất chính của XNXL năm 2022 như
sau: Tự thực hiện chế tạo trên bờ, lắp
đặt và hoàn thiện đưa vào hoạt động
các giàn RC-10, RC-RB1, Cá Tầm 2;
Thực hiện công tác chế tạo trên bờ
khoảng 28 nghìn tấn (gấp 5 lần khối
lượng chế tạo năm 2021), lắp đặt và
tháo dỡ trên biển khoảng 13,7 nghìn

Thay hệ thống xích và ống mềm tàu chứa dầu bằng tàu cẩu Hoàng Sa.
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tấn cũng như chống ăn mòn các hệ
thống ống công nghệ, bình áp lực,
hệ thống ống đứng và các kết cấu
thép tại các giàn khoan khoảng 116,5
nghìn m2 (gồm cả DVN); Rải 25,50 km
đường ống ngầm; Rải 12,70 km cáp
điện ngầm; Tháo dỡ block module tổ
hợp khoan RP-3 và các thiết bị không
sử dụng trên giàn MSP5; Thực hiện
khảo sát để sửa chữa và duy trì chứng
chỉ cho các công trình biển; Tiếp tục
công tác tìm kiếm công việc dịch vụ
ra bên ngoài bao gồm cả lĩnh vực đầu
tư mới để nắm bắt kịp thời các dự án
mới theo xu hướng chuyển đổi năng
lượng tái tạo.
Như vậy, theo kế hoạch năm 2022
đã được Hội đồng 54 phê duyệt đang
đặt ra trước XNXL các nhiệm vụ, cơ
hội mới cùng với những khó khăn,
thách thức không chỉ cho năm 2022
mà còn cả những năm tiếp theo đó
là: Khối lượng công việc ngày càng
nhiều, nhu cầu lao động ngày càng
tăng, phương tiện thiết bị ngày càng
cũ, chi phí hạn hẹp chưa tính đến ảnh
hưởng của thiên tai, dịch bệnh.
Nhận thức được tầm quan trọng
của những công trình và công việc
mà XNXL đảm nhận cũng như nhận

Hoàn thành lắp đặt Giàn BK-18A.

diện được các khó khăn thách thức,
tập thể lãnh đạo và CBCNV Xí nghiệp
Xây lắp quyết tâm cao độ, phấn đấu
vượt qua khó khăn, hoàn thành các
chỉ tiêu kế hoạch được giao, bảo đảm
chất lượng, tiến độ đưa các công trình
trọng điểm vào hoạt động với những
giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ
năm 2022 như sau:
1. Triển khai đồng bộ các kế hoạch
chuẩn bị nguồn lực như lực lượng
lao động, phương tiện thi công, vật
tư thi công cũng như mặt bằng bãi
thi công. Lập biểu tiến độ thi công
trên bờ và lắp đặt ngoài biển một cách
hợp lý, khoa học. Có kế hoạch sử dụng
phương tiện thi công nổi một cách
tối ưu, tranh thủ thời tiết tốt để thi
công biển. Giảm thiểu thời gian thuê
phương tiện nổi từ bên ngoài;
2. Tham gia cùng các phòng ban
BMĐH, Viện NCKH&TK lập kế hoạch
cung cấp thiết kế, lập các đơn hàng,
đẩy nhanh công tác đấu thầu, giám
sát tốt thời gian cung cấp hàng của
các nhà cung cấp để đảm bảo thi công
đúng hạn. Triển khai kịp thời mua vật
tư, thiết bị, phụ tùng, dịch vụ để đảm
bảo nhu cầu sản xuất. Phối hợp chặt

chẽ với các đơn vị trong Vietsovpetro
cũng như nhà thầu trong việc đẩy
nhanh tiến độ chế tạo, lắp đặt, đấu
nối, chạy thử và đưa các công trình
vào hoạt động đúng và vượt tiến độ;
3. Tăng cường công tác kiểm soát,
xử lý vật tư tồn kho; Cải tiến hệ thống
thống kê, báo cáo; Tăng cường biện
pháp giám sát chi phí, hạ giá thành
sản phẩm; Hạn chế tối đa thời gian
phi sản xuất;
4. Chú trọng việc hoàn thiện hệ
thống an toàn, đào tạo nhân lực, tăng
cường nhận thức và công tác kiểm tra,
phấn đấu không có tai nạn lao động
nặng trong năm 2022; Tăng cường
công tác kiểm tra an toàn chống cháy
nổ, an toàn vệ sinh lao động đảm bảo
hạn chế tối đa sự cố và sai phạm về
an toàn;
5. Tổ chức các phong trào thi đua:
Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật,
hợp lý hoá sản xuất nhằm tăng năng
suất lao động, tiết kiệm chi phí;
6. Đẩy mạnh công tác phát triển
thị trường dịch vụ ra bên ngoài như
chế tạo trên bờ, lắp đặt biển các công
trình dầu khí, phát triển các dịch vụ
kỹ thuật nhỏ lẻ và các dịch vụ ngoài

khác nhằm ổn định việc làm, tăng thu
nhập cho người lao động;
7. Tăng cường công tác bảo dưỡng
máy móc thiết bị, sử dụng có hiệu quả
nguồn tài chính hạn hẹp để mua phụ
tùng. Tận dụng năng lực các thiết bị
đang có;
8. Tăng cường đầu tư nâng cao
năng lực cho đội ngũ thiết kế và quản
lý dự án. Xây dựng và đào tạo đội ngũ
cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và đội
ngũ công nhân đủ năng lực, trình độ
đáp ứng yêu cầu công việc trong giai
đoạn mới; sắp xếp lại tổ chức, cải tiến
cơ chế quản lý, cải tiến cơ chế quản
lý hợp lý hóa sản xuất. Điều chuyển
một số kỹ sư dự án xuống các xưởng,
ban nhằm đào tạo đội ngũ kỹ sư có
kinh nghiệm thực tế;
9. Tiếp tục thực hiện nghiêm
các văn bản của Nhà nước, của
Vietsovpetro và đơn vị liên quan đến
phòng chống COVID-19 trong điều
kiện bình thường mới; theo dõi nắm
tình hình đại dịch COVID-19 để chủ
động linh hoạt trong công tác điều
hành sản xuất của đơn vị.
Một số hình ảnh hoạt động sản
xuất của XNXL trong năm 2021
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Bảng 1
STT
1
2
3

Đơn vị
Vietsovpetro

Trong 3 đợt dịch COVID -19 bùng
phát đầu tiên, Liên doanh Việt
Nga Vietsovpetro đã luôn giữ
vững được vùng xanh an toàn
trước đại dịch COVID-19. Đợt
dịch thứ 4 bùng phát, với biến
thể Delta, không có tình trạng
“Zero COVID-19”, TTYT nói riêng
và Vietsovpetro nói chung đã và
đang kiểm soát tốt dịch COVID
19, đảm bảo an toàn sức khỏe
CBCNV, giữ vững ổn định sản
xuất. Công tác phòng chống
dịch luôn được ưu tiên hàng đầu
với mục tiêu “Thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID -19”.
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N

hiệm vụ phòng chống dịch
(PCD) luôn được Trung tâm
Y tế quan tâm chú trọng và
thực hiện không chỉ tại Trung tâm
mà còn phối hợp cùng các đơn vị
khác. Bên cạnh đó, TTYT còn chung
tay phòng chống dịch COVID - 19
cùng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các
đơn vị trong Ngành Dầu khí: cử
NVYT tham gia điều tri bệnh nhân
COVID- 19 tại bệnh viện dã chiến,
tiêm vắc xin và xét nghiệm cộng
đồng; xét nghiệm COVID 19, tiêm
vắc xin, tư vấn xử lý tình huống dịch
cho các đơn vị trong Ngành.
Đối với công tác phòng chống
dịch của Vietsovpetro, Trung tâm
Y tế luôn giữ vai trò nòng cốt về
tham mưu các giải pháp chuyên
môn, nghiệp vụ. Ngay từ những
ngày đầu dịch COVID - 19, Trung

tâm Y tế Vietsovpetro đã phối hợp
cùng phòng ATSKMT Vietsovpetro
thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Sở
Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, liên tục theo
dõi các trang tin về phòng chống
dịch của Bộ Y tế, của Tỉnh để kịp
thời nắm bắt thông tin dịch bệnh;
cập nhật kịp thời các văn bản chỉ
đạo, phòng chống dịch của Bộ Y tế,
Sở Y tế, CDC tỉnh và của Tập đoàn
Dầu khí Việt Nam để tham mưu Ban
Tổng Giám đốc Vietsovpetro các giải
pháp phòng chống dịch phù hợp,
ban hành kịp thời các kế hoạch, chỉ
thị, quyết định, văn bản hướng dẫn
các đơn vị thành viên Vietsovpetro
bám sát các chỉ đạo về PCD của Tập
đoàn dầu khí Việt Nam và của tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu, thực hiện tốt
công tác PCD.

6789

Các đơn vị trong ngành dầu
9087
khí ngoài VSP
Đối tượng khác: Thân nhân
1226
CBCNV Nga, CBHT VSP…
Tổng cộng

Trung tâm Y tế Vietsovpetro thực hiện tốt công tác
phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn sức
khỏe người lao động và giữ vững ổn định sản xuất

Mũi 1

Thực hiện mục tiêu kép theo
chỉ đạo của Chính phủ và Tập đoàn
Dầu khí Việt Nam, vừa đảm bảo an
toàn phòng chống dịch vừa duy trì,
phát triển hoạt động sản xuất, TTYT
đã tham mưu Ban Tổng Giám đốc
Vietsovpetro thành lập Ban chỉ đạo
phòng chống dịch Vietsovpetro ngay
khi có dịch, thực hiện nhiều biện pháp
phòng chống dịch COVID-19 tại tất
cả các đơn vị thành viên từ rất sớm,
đặc biệt chú trọng đến công tác phòng
chống dịch tại các công trình biển.
Các biện pháp phòng chống dịch tại
Vietsovpetro phù hợp thực tế, kịp thời
để đảm bảo an toàn cho CBCNV, cho
cộng đồng và hoạt động sản xuất của
Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro.
TTYT phối hơp với các đơn vị thành
viên Vietsovpetro xây dựng kịch bản
đáp ứng các tình huống dịch bệnh trên
từng địa bàn cụ thể: tại các văn phòng,
tòa nhà làm việc, phân xưởng sản xuất
trên bờ, tại các công trình biển, tại khu
tập thể phía Nga và phía Việt Nam, các
kịch bản chi tiết, khả thi và đảm bảo
thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
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hiệu quả dịch COVID -19; Phối hợp với
các đơn vị thành viên Vietsovpetro và
y tế địa phương xử lý kịp thời các ca F0
phát sinh tại các công trình sản xuất
bờ và biển.
TTYT thường xuyên tổ chức xét
nghiệm sàng lọc định kỳ cho CBCNV
Vietsovpetro và nhà thầu để kịp thời
phát hiện sớm, kiểm soát nguồn lây,
khoanh vùng, dập tắt ngay các ổ dịch,
đặc biệt là các ổ dịch trên công trình
biển. Thực hiện phun khử trùng các
khu vực có ca nghi nhiễm hoặc ca F0
đi qua;
Song song, TTYT đẩy nhanh tiến độ
tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
cho CBCNV Vietsovpetro và các đơn
vị trong ngành dầu khí ngay khi được
phân bổ vắc xin, đảm bảo an toàn, hiệu
quả; triển khai tiêm mũi bổ sung, mũi
nhắc lại với các trường hợp đủ thời
gian theo hướng dẫn tại Công văn số
10225/BYT-DP ngày 01/12/2021 của
Bộ Y tế và tiếp tục đẩy mạnh việc áp
dụng nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện
tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm
chủng. Tính đến ngày 31/12/2021,

TTYT đã thực 34.114 mũi tiêm cho
CBCNV VSP, CBCNV các đơn vị trong
ngành dầu khí và một số đối tượng
khác, trong đó (xem bảng 1):
Và một trong những biện pháp góp
phần quan trọng vào sự thành công
trong công tác PCD của Vietsovpetro là
làm tốt công tác PCD tại TTYT. Các nội
dung công tác PCD, mà TTYT đã, đang
triển khai thực hiện tại TTYT trong đợt
dịch thứ 4:
Kiện toàn lại ban chỉ đạo phòng,
chống dịch COVID-19 của TTYT:
Ngay khi đợt dịch thứ 4 bùng phát,
TTYT đã kiện toàn lại Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch COVID-19, các tổ
công tác, đội phản ứng nhanh, tăng
cường hoạt động phòng, chống dịch
ở tất cả các khoa, phòng, bộ phận của
TTYT, trong đó xác định rõ vai trò lãnh
đạo, phân công nhiệm cụ thể của từng
tổ, từng thành viên.
Đánh giá lại khả năng đáp ứng
tình hình dịch bệnh của TTYT
Với diễn biến dịch hiện tại và biến
chủng Delta, không thể có tình trạng
zero COVID 19, TTYT xác định thực
hiện tốt công tác phòng chống dịch
là phải kiểm soát, dập tắt kịp thời các
ổ dịch nhỏ lẻ phát sinh. TTYT thực
hiện rà soát, bổ sung các kế hoạch, các
phương án ứng phó với các tình huống
dịch theo các cấp độ khác nhau, tình
huống có ca F0 tại một khoa phòng, tại
hai khoa phòng, toàn TTYT, tại công
trình bờ hoặc tại công trình biển của
Vietsovpetro. Các kế hoạch, phương án
này thường xuyên được cập nhật, hiệu
chỉnh phù hợp với thực tế diễn biến
dịch và kinh nghiệm sau mỗi lần xử
lý tình huống F0. Tính đến thời điểm
hiện tại, tất cả các tình huống có ca
F0 ghi nhận tại TTYT đều được xử lý
kịp thời, không ảnh hưởng chung đến
các hoạt động chuyên môn khác của
TTYT; tất cả các ổ dịch nhỏ phát sinh
tại công trình sản suất trên bờ hoặc
trên biển của Vietsovpetro đều được
TTYT phối hợp với các đơn vị thành
viên và với y tế địa phương kiểm soát
kịp thời, bảo đảm sức khỏe CBCNV và
giữ vững sản xuất.
Được sự quan tâm đầu tư của Ban
Tổng Giám đốc và Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch Vietsovpetro, TTYT không
để đứt gãy chuỗi cung ứng, thực hiện
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mua sắm, dự trữ đầy đủ các trang thiết
bị, vật tư phòng chống dịch cần thiết,
dự trữ đầy đủ các phương tiện phòng
hộ cá nhân, vật tư tiêu hao, thuốc thiết
yếu phục vụ phòng chống dịch. Đây là
nội dung quan trọng góp phần vào sự
thành công trong công tác PCD;
Đồng thời TTYT luôn có phương án
chủ động nguồn nhân lực để kịp thời
ứng phó, đáp ứng với diễn biến dịch
COVID-19 kết hợp nhiều cách. Một
mặt, với sự hỗ trợ của TTCNTT&LL,
TTYT thực hiện ứng dụng CNTT vào
hầu hết các họat động chuyên môn để
tối ưu hóa nguồn nhân lực, tiết kiệm
thời gian, công sức, tiền bạc trong công
tác PCD như: thực hiện đăng ký khám
sức khỏe định kỳ, sàng lọc các trường
hợp cần xét nghiệm COVID - 19 trước
khi ra công trình biển trực tuyến; tổ
chức khai báo y tế bằng mã QR cho
100% người đến TTYT; tư vấn, trả kết
quả xét nghiệm qua các ứng dụng
zalo, viber..; ứng dụng CNTT trong
tiêm chủng vắc xin phòng COVID 19;
tổ chức giao ban, hội chẩn, sinh hoạt
chuyên môn, cập nhật phác đồ điều
trị mới trực tuyến; triển khai hệ thống
Camera giám sát tại các khu vực tiếp
nhận, khu vực cách ly, khu vực lấy mẫu
xét nghiệm COVID 19, đặc biệt khu vực
xét nghiệm cho CBCNV Vietsovpetro
và CBCNV ngành dầu khí trước khi ra
công trình biển để truy xuất kịp thời
F1, báo cho đơn vị bố trí nhân lực ra
công trình biển vào sáng hôm sau...
Một mặt tổ chức tập huấn cho toàn
bộ nhân viên về các quy trình PCD để
có thể huy động nhân lực tham gia
PCD từ các bộ phận chuyên môn ít liên
quan hoặc công tác chuyên môn chính
giảm do dịch bệnh, như tập huấn về
khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị
COVID -19, lấy mẫu xét nghiệm COVID
19, tiêm chủng vắc xin phòng COVID
19, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn
và kỹ năng sử dụng phương tiện phòng
hộ cá nhân; Ngoài ra TTYT còn tổ chức
tập huấn đào tạo nhân lực dự bị trong
trường hợp thiếu hụt nhân lực chính
do dịch bệnh….
Thực hiện nghiêm tiêu chí bệnh
viện an toàn phòng, chống COVID-19:
An toàn phòng chống dịch tại TTYT
rất quan trọng, góp phần lớn vào sự
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thành công trong công tác PCD của
Vietsovpetro, do vậy trước tình hình
dịch COVID-19 diễn biến phức tạp,
công tác duy trì và đảm bảo các tiêu
chí “Bệnh viện an toàn phòng chống
dịch” theo hướng dẫn của Bộ Y tế luôn
được Ban Giám đốc TTYT chú trọng.
Không chỉ triển khai thực hiện nghiêm
túc Bộ tiêu chí an toàn phòng chống
dịch, mà còn thường xuyên đánh giá
việc triển khai thực hiện, rà soát các
vấn đề không an toàn và các nguy cơ
tiềm ẩn được phát hiện, xây dựng kế
hoạch khắc phục, giải pháp can thiệp
kịp thời. Năm 2020, 2021, TTYT luôn là
cơ sở khám chữa bệnh đạt điểm bệnh
viện an toàn cao trên địa bàn tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu theo kết quả tự chấm,
kiểm tra chéo của đơn vị bạn và phúc
tra của Sở Y tế.
Tăng cường công tác sàng lọc,
phân luồng, cách ly, kiểm soát nhiễm
khuẩn:
Diễn biến dịch phức tạp, TTYT
đã tiến hành củng cố và tăng cường
hơn công tác sàng lọc, phân loại,
phân luồng cách ly người bệnh ngay
từ khi đến cổng, để phát hiện, cách
ly sớm những người nghi nhiễm/
nhiễm COVID-19 nhằm đảm bảo
hoạt động khám, chữa bệnh an toàn,
không để TTYT trở thành nơi lây nhiễm
dịch bệnh.
Nhiều sáng kiến hợp lý hoá sản
xuất đã được áp dụng vào công tác
kiểm soát dịch bệnh. Sáng kiến bố trí
thêm phòng cấp cứu thứ 2 tại khu vực
cổng, tách riêng khu có nguy cơ cao với
khu vực còn lại của TTYT, gồm: khu
sàng lọc, phân loại, cách ly, khu vực
đệm của khoa cấp cứu, khu lấy mẫu
và làm xét nghiệm COVID - 19, khu
điều trị cách ly. Nhờ việc bố trí tách
riêng các khu vực, mà khi ghi nhận ca
F0 ở một khu vực nào đó, thì chỉ cần
khoanh vùng khu vực này, không ảnh
hưởng, gây dán đoạn hoạt động của
các khu vực khác. Khu vực ghi nhận
ca F0: sau khi tách, chuyển F0 đến khu
cách ly, phun khử trùng môi trường,
30 phút sau là có thể tổ chức lại hoạt
động như bình thường.
TTYT bố trí 03 cổng ra vào riêng
biệt cho 03 nhóm đối tượng khác nhau,
cổng số 1 dành cho các bệnh nhân/

khách hàng đến khám bệnh, khám
sức khỏe, cổng số 3 dành cho CBCNV
ngành dầu khí đến khám sàng lọc, xét
nghiệm COVID 19 trước khi ra công
trình biển làm việc và cổng số 2 dành
cho NVYT. Tại cổng số 1, chia 02 lối
đi riêng, lối đi cho người đến TTYT có
các triệu chứng ho/sốt/khó thở….hoặc
có yếu tố dịch tễ và lối đi cho người
đến không có triệu chứng ho/ sốt/ khó
thở…hoặc yếu tố dịch tễ.
TTYT đã tăng cường các biện pháp
kiểm soát nhiễm khuẩn, trong đó đặc
biệt chú trọng tuyên truyền, hướng
dẫn người bệnh và người nhà người
bệnh thực hiện nghiêm các biện pháp
5K; bố trí dung dịch sát khuẩn tay ở các
vị trí thuận lợi cho người bệnh; thường
xuyên giám sát việc tuân thủ đeo khẩu
trang của người bệnh, người nhà người
bệnh, khách đến liên hệ công tác;
thường xuyên vệ sinh khu vực cách
ly, buồng bệnh... bằng cách lau nền
nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật
với các dung dịch sát khuẩn và chất
tẩy rửa thông thường; tăng cường việc
kiểm tra việc phân loại, thu gom và
quản lý chất thải y tế; thực hiện phun
khử trùng tại các khu vực trọng điểm
và có nguy cơ cao như khu vực khám
sàng lọc đối; khu vực cách ly, hành lang
và khu tiếp đón của Khoa Khám bệnh.
Tại các khoa phòng chuyên môn, nhân
viên y tế tuân thủ nghiêm ngặt quy
trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh
viện, trước, trong và sau khi chăm sóc
người bệnh đều thực hiện sát khuẩn
tay nhanh bằng dung dịch hóa chất
diệt khuẩn. Cùng với đó, công tác vệ
sinh phòng bệnh, khu điều trị, trang
thiết bị, phân loại rác thải cũng được
thực hiện đúng quy trình, các dụng
cụ y tế bảo đảm tiệt khuẩn tuyệt đối.
Thực hiện giãn cách tại TTYT:
Hạn chế tối đa người nhà, người
thân đến TTYT, mỗi người bệnh chỉ
có 1 người nhà đi cùng. Hạn chế nhập
viện nội trú khi không thực sự cần
thiết. Bố trí khoảng cách ít nhất là 2m
giữa các giường bệnh khoảng cách 1m
- 2m giữa các ghế ngồi chờ tại các khu
tiếp nhận, khám bệnh, làm xét nghiệm
tùy theo mức độ dịch. Bảo đảm thông
khí tự nhiên trong buồng bệnh, khoa,
phòng, tại các khu vực chờ (mở thêm

cửa sổ tận dụng thông khí tự nhiên, lắp
đặt thêm quạt thông gió…).
Xét nghiệm COVID-19:
TTYT tăng cường năng lực xét
nghiệm nhanh kháng nguyên SARSCoV-2 và lấy mẫu xét nghiệm RTPCR để đáp ứng với các tình huống
dịch, phục vụ công tác khám chữa
bệnh, công tác PCD tại TTYT và tại
Vietsovpetro; Xét nghiệm COVID 19
cho các CBCNV ngành dầu khí trước
khi ra CTB. Tổ chức tập huấn lấy mẫu
xét nghiệm cho tất cả nhân viên y tế để
huy động tham gia xét nghiệm khi cần.
Định kỳ tổ chức xét nghiệm COVID-19
ngẫu nhiên cho toàn thể nhân viên y tế
và các nhân viên bảo vệ, quản lý tòa
nhà làm việc trong khuôn viên của
TTYT, ưu tiên các nhân viên làm việc
ở khu vực sàng lọc, phân luồng, cách
ly; cho người bệnh ở một số khoa,
phòng có nguy cơ cao hoặc những
người bệnh chịu ảnh hưởng nặng khi
nhiễm COVID-19: như người bệnh tại
khoa cấp cứu – thận nhân tạo
Quản lý nhân viên y tế:
Tập thể CBCNV TTYT luôn nêu
cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện
nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn về việc
thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19, thực hiện nghiêm
khuyến cáo 5K, các biện pháp phòng
hộ cá nhân.
100% NVYT đã tiêm xong 2 mũi vắc
xin phòng COVID -19 và dự kiến tiêm

mũi 3 trong tuần đầu tháng 01/2022.
TTYT thực hiện xét nghiệm COVID - 19
ngẫu nhiên, định kỳ cho các NVYT làm
việc ở các khoa phòng có nguy cơ cao
và nhân viên làm ở khu sàng lọc phân
luồng... TTYT có sẵn phương án cách
ly đối với nhân viên y tế khi có dịch
bệnh theo các cấp độ.
Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro
và Ban lãnh đạo TTYT đã luôn có sự
quan tâm, động viên, khích lệ, hỗ trợ
cho các NVYT tuyến đầu tự vượt qua
các vấn đề tâm lý, giảm căng thẳng
phần nào khi đối phó với đại dịch
COVID-19 như: Hỗ trợ về thông tin
qua đào tạo, hướng dẫn, chương trình
phòng ngừa; hỗ trợ công cụ, thiết bị:
phương tiện bảo vệ cá nhân, quy trình
của các biện pháp bảo vệ; hỗ trợ về
mặt tổ chức: bố trí thời gian, địa điểm
nghỉ sau mỗi đợt tham gia bệnh viện
dã chiến thời gian làm việc, có bồi
dưỡng lương thưởng, chấm công ngoài
giờ phù hợp cho NVYT tham gia công
tác PCD.
Năm 2021, cùng với các hoạt động
PCD, TTYT vẫn tổ chức và duy trì các
hoạt động chuyên môn thường quy:
khám chữa bệnh, khám sức khỏe,
cung cấp các dịch vụ y tế ra bên ngoài.
Khối lượng công việc gia tăng gấp bội,
nhưng TTYT đã hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao, TTYT vinh dự
được Nhà nước trao tặng Huân chương
lao động hạng 3.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh
báo đại dịch COVID-19 còn kéo dài,
Ban chỉ đạo PCD Quốc gia đã thống
nhất chuyển trạng thái từ mục tiêu
“không có COVID” sang thích ứng
an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu
quả dịch bệnh COVID-19, vừa phòng
chống dịch có hiệu quả, vừa khôi phục
và thúc đẩy phát triển KT-XH.
Đợt dịch thứ 4, với biến chủng
Delta công thức trong phòng, chống
dịch đã thay đổi: 5K + vaccine, thuốc
điều trị + công nghệ + ý thức của nhân
dân với các trụ cột: Xét nghiệm, cách
ly, điều trị; đồng thời kết hợp hài hòa
giữa phòng ngự và tấn công. TTYT sẽ
tiếp tục tham mưu Ban Tổng Giám đốc
Vietsovpetro áp dụng một cách sáng
tạo công thức PCD này phù hợp với
thực tế của Vietsovpetro, để thực hiện
tốt công tác phòng chống dịch COVID
19 tại TTYT và tại các công trình sản
xuất bờ, biển của Vietsovpetro, bảo
đảm an toàn sức khỏe CBCNV, giữ
vững ổn định sản xuất.
Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao
của Ban Tổng Giám đốc, Ban chỉ đạo
phòng chống dịch Vietsovpetro, và
sự phối hợp hỗ trợ tích cực của các
phòng ban BMĐH, các đơn vị thành
viên, TTYT tin tưởng chắc chắn công
tác phòng chống dịch của TTYT nói
riêng và các đơn vị nói chung sẽ đạt
hiệu quả cao, kiểm soát được dịch
COVID-19 trong thời gian tới.
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35 năm

Xí nghiệp Khai thác dầu khí

 LÊ VIỆT HẢI, PHẠM CAO THÀNH

Cùng với các hoạt động Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro, ngày
13/02/2022 Xí nghiệp Khai thác dầu khí sẽ kỷ niệm 35 Ngày năm thành lập. Từ những ngày đầu đi vào
hoạt động đến nay, trải qua nhiều thử thách, khó khăn nhưng với ý chí và quyết tâm, đồng thuận cao
của các thế hệ cán bộ công nhân viên, Xí nghiệp Khai thác dầu khí đã trở thành đơn vị tiên phong trong
công tác vận hành và khai thác các mỏ dầu khí biển. Nhân dịp này, chúng ta hãy cùng nhìn lại những
cột mốc chính, những sự kiện đáng ghi nhớ mà Xí nghiệp Khai thác dầu khí đã trải qua trong suốt 35
năm qua, đồng thời, hướng tới những mục tiêu, định hướng nhằm duy trì và phát triển bền vững Xí
nghiệp khai thác dầu khí trong các giai đoạn tiếp theo.
Phần thứ nhất: Xí nghiệp khai
thác dầu khí qua các thời kỳ
1. Giai đoạn tiền hình thành Trước năm 1986
Trên cơ sở Hiệp định Liên Chính
phủ giữa Việt Nam và Liên Xô về hợp
tác thăm dò địa chất và khai thác
dầu khí ở thềm lục địa phía Nam
Việt Nam, năm 1981 Xí nghiệp Liên
Doanh Vietsovpetro được thành lập.
Tháng 12/1983, XNLD Vietsovpetro
bắt đầu khoan giếng khoan thăm dò
đầu tiên trên Mỏ Bạch hổ và tháng
3/1984 bắt đầu lắp ráp chân đế giàn
MSP-1 - giàn khoan cố định đầu tiên
của XNLD Vietsovpetro. Trong giai
đoạn này, để chuẩn bị hệ thống công
nghệ phục vụ công tác gọi dòng giếng
khoan, một nhóm các chuyên gia phía
Nga và cán bộ, công nhân viên phía
Việt Nam đã được thành lập thuộc
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Cục khoan biển - gọi là Đội khai thác
sớm hay “Phân xưởng Khai thác thử
công nghiệp các giếng”, cơ cấu tổ chức
và nhân sự được phê chuẩn bởi Nghị
quyết Hội đồng V XNLD Vietsovpetro
ngày 29-31/10/1984, gồm 21 biên chế
với Ban lãnh đạo chỉ có Phân xưởng
trưởng và Đốc công khai thác dầu khí
- đây là đội ngũ đầu tiên, sơ khai của
các giai đoạn phát triển tiếp theo hình
thành lên Xí nghiệp Khai thác dầu khí
sau này.
Ngày 24/05/1984, dòng dầu công
nghiệp đầu tiên được phát hiện ở mỏ
Bạch Hổ, đến ngày 21/06/1985 tiếp
tục phát hiện dòng dầu công nghiệp
đầu tiên ở mỏ Rồng. Giàn khoan số 1
và số 2 đã được lắp đặt, một số giếng
khoan trên giàn MSP-1 cũng đã được
hoàn thiện và chờ đưa vào khai thác
thử. Để chuẩn bị hệ thống công nghệ,

vận hành và khai khác thử các giếng,
trên cơ sở Phân xưởng Khai thác thử
công nghiệp các giếng, “Xưởng Khai
thác dầu khí” đã được thành lập và
được phê chuẩn bởi Nghị quyết Hội
đồng VI XNLD Vietsovpetro ngày 2426/10/1985.
Cấu trúc của Xưởng Khai thác dầu
khí gồm: Bộ máy điều hành, 2 Phân
xưởng Khai thác dầu khí (Đội cho giàn
khoan cố định số 1 và Đội cho giàn
khoan cố định số 2), 4 Nhóm (Nhóm
Sửa chữa thiết bị điện và đo lường,
Nhóm Sửa chữa thiết bị, Nhóm Áp
dụng kỹ thuật mới và Nhóm Khảo
sát giếng khoan) và 1 Phân xưởng
Xử lý dầu.
2. Giai đoạn hình thành 1986÷1990
Năm 1985, tàu dầu Crưm được
hoán cải thành tầu chứa và xử lý dầu

(FSO) tại Singapore. Đến năm 1986,
XNLD Vietsovpetro đã hoàn thành
xây dựng trạm rót dầu không bến №1
tại mỏ Bạch Hổ; XNLD Vietsovpetro
thuê và đưa tàu Crưm lắp đặt tại trạm
rót dầu không bến №1 để phục vụ cho
gọi dòng và khai thác thử công nghiệp
các giếng trên MSP-1.
Ngày 26/06/1986, bắt đầu khai
thác tấn dầu đầu tiên từ giếng số 1,
tiếp theo là các giếng 28, 22, 27, 24
và đến ngày 25/11/1986 bắt đầu đưa
giàn MSP-3 từ giếng 63 vào khai thác.
Tổng số quỹ giếng hoạt động trạng
thái ngày 01/01/1987 là 6 giếng.
Các giếng khoan mới trên giàn
MSP-1 và MSP-3 tiếp tục được hoàn
thiện và đưa vào khai thác. Cùng với
sự phát triển của quỹ giếng khoan,
nhằm đáp ứng sự phát triển và mở
rộng khai thác, theo Nghị quyết của
Hội đồng VIII LDDK Vietsovpetro
ngày 13-14/02/1987 thành lập “Cục
khai thác dầu khí” trên cơ sở Xưởng
khai thác dầu khí – đây là tiền thân
chính thức của Xí nghiệp Khai thác
dầu khí ngày nay và ngày 13/02/1987 –
ngày đầu tiên của phiên họp Hội đồng
VIII được chọn là Ngày thành lập Cục
Khai thác dầu khí cũng như Xí nghiệp
Khai thác dầu khí sau này. Chức năng

của Cục Khai thác giai đoạn này là
đảm nhiệm vận hành khai thác các
giếng và hệ thống công nghệ trên
các giàn khoan đã đưa vào khai thác
(giàn MSP-1, MSP-2, MSP-3) và sẽ đưa
vào khai thác trong giai đoạn này giàn
MSP-4 (tháng 8/1987) và giàn MSP-5
(tháng 04/1988).
Cơ cấu tổ chức của Cục Khai thác
dầu khí được Hội đồng VIII phê duyệt:
Bộ máy điều hành với 7 phòng ban
trực thuôc; 4 phân xưởng khai thác
dầu khí tương ứng 4 giàn khoan cố
định (MSP-1, 3, 4 và 5); 1 Trạm rót
dầu không bến (tàu Crưm); 1 phòng
thí nghiệm; 1 xưởng sửa chữa lớn các
công trình; 1 phân xưởng về kỹ thuật
cáp tời; Nhóm khảo sát giếng; Nhóm
chuẩn bị sản xuất và 1 kho trung tâm.
Tổng biên chế của Cục là 356 cán bộ,
công nhân viên.
Từ khi tiếp nhận tấn dầu đầu tiên,
đến ngày 26/03/1987, tàu Crưm đã
xuất giao thành công lô hàng dầu thô
đầu tiên của XNLD Vietsovpetro từ
các giếng khai thác trên giàn MSP-1
và MSP-3.
Ngày 05/11/1987, dòng dầu công
nghiệp ở đối tượng khai thác phi
truyền thống – tầng Móng mỏ Bạch
Hổ (tại giếng thăm dò BH-6) được

phát hiện – đây là cột mốc quan
trọng đánh dấu sự phát triển không
chỉ đối với Cục khai thác dầu khí lúc
đó nói riêng, XNLD Vietsopetro nói
chung mà đối với cả nền dầu khí Việt
Nam và Khu vực sau này. Đến ngày
06/09/1988, chính thức đưa vào khai
thác dầu tầng Móng mỏ Bạch hổ từ
giếng khoan số 1 (sau khi tiến hành
sửa giếng). Sau thời gian ngắn, ngày
29/12/1988 sản lượng khai thác đạt
cột mốc đầu tiên – 1 triệu tấn và tiếp
tục gia tăng không ngừng.
Phù hợp với cơ cấu tổ chức mới
của XNLD Vietsovpetro, trên cơ
sở Nghị quyết Hội đồng X XNLD
Vietsovpetro ngày 21-22/12/1988 Cục
khai thác dầu khí được đổi tên thành
“Xí nghiệp khai thác dầu khí”. Cơ cấu
tổ chức và chức năng nhiêm vụ của
Xí nghiệp khai thác dầu khí được bổ
sung, ngoài nhiệm vụ vận hành khai
thác dầu khí còn bổ sung quản lý, vận
hành khai thác các công trình biển,
hệ thống công nghệ và tàu dầu của
LD Vietsovpetro (xử lý, vận chuyển,
lưu trữ, bảo quản và xuất bán dầu).
Năm 1989, XNLD Vietsovpetro đã
mua lại tàu Crưm và đổi tên thành tàu
Chí Linh (theo Giấy chứng nhận số
030/PC ngày 24/10/1989 của Bộ Giao
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Thông Vận tải) và giao cho Xí nghiệp
khai thác dầu khí quản lý, khai thác
và vận hành.
3. Giai đoạn phát triển 1991÷2002
Ngày 02/03/1992, sản lượng khai
thác đạt mốc 10 triệu tấn dầu đầu tiên.
Việc liên tiếp đưa các giếng tầng Móng
Trung Tâm mỏ Bạch Hổ vào khai thác
làm sản lượng khai thác gia tăng không
ngừng: 20 triệu tấn vào năm 1993 và
30 triệu tấn vào năm 1995. Một loạt
các giếng khai thác đối tượng Móng
trên các giàn nhẹ BK khu vực Trung
Tâm và phía Nam mỏ Bạch Hổ được
đưa vào khai thác (BK-2 - năm 1989,
BK-1 - năm 1990, BK-3 - năm 1992
và BK-4 - năm 1994…). Tuy nhiên,
sau thời gian đưa vào khai thác, sản
lượng khai các giếng tầng Móng này
suy giảm mạnh do suy giảm áp suất
vỉa khi khai thác ở chế độ tự nhiên.
Mặc dù vào ngày 11/12/1994 bắt đầu
đưa mỏ Rồng vào khai thác (từ giếng
101 giàn RP-1), nhưng năm 1995 đã
nhận thấy sự suy giảm sản lượng khai
thác (năm 1994 – sản lượng 6.9 triệu
tấn/sang năm 1995 – 6.7 triệu tấn).
Để ngăn chặn sự suy giảm sản lượng
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khai thác, từ năm 1993 việc bơm ép
nước đã thử nghiệm và đến năm 1994
chính thức áp dụng giải pháp bơm ép
nước để duy trì áp suất vỉa và đẩy dầu
cho tầng Móng mỏ Bạch Hổ.
Việc áp dụng thành công bơm
ép nước duy trì áp xuất vỉa đối với
tầng Móng mỏ Bạch Hổ giúp cho
sản lượng khai thác được duy trì và
tiếp tục gia tăng trong các năm tiếp
theo, các cột mốc về sản lượng khai
thác liên tiếp đạt được: tấn dầu thứ
50 triệu vào ngày 12/10/1997, thứ 100
vào ngày 21/11/2001 và năm 2002 sản
lượng khai thác đạt đỉnh – 13.5 triệu
tấn/năm.
Hệ thống bơm ép nước được phát
triển, đầu tiên được thực hiện từ các
tổ hợp bơm ép vỉa PPD 5.000 trên
giàn MSP-8 (03/1995) và MSP-9 (năm
1995), sau đó là giàn bơm ép vỉa trung
tâm PPD 40.000 (từ 06/1996) và đến
năm 2003 tiếp tục bổ sung thêm giàn
bơm ép PPD 30.000.
Trong giai đoạn này, bên cạch một
loạt các công trình biển được bàn giao
và đưa vào khai thác, hệ thống khai
thác, thu gom, vận chuyển đã được
trang bị và từng bước được hoàn thiện

hình thành lên hệ thống đường ống
nội mỏ và liên mỏ dẫn dầu/nước/khí
ngầm dưới đáy biển, kết nối thành
một hệ thống công nghệ liên hoàn
như hiện tại.
Song hành là hệ thống tàu chứa
dầu phục vụ việc xử lý, lưu trữ, bảo
quản và xuất bán dầu cũng được
phát triển và hoàn thiện. Năm 1992,
Xí nghiệp Khai thác dầu khí được
trang bị thêm FSO Chi Lăng (dừng
khai thác 2004 và thanh lý năm 2005)
neo đậu tại tại trạm rót dầu không
bến №3 mỏ Rồng. Năm 1994, tàu
FSO Ba Vì neo đậu tại trạm rót dầu
không bến №2 mỏ Bạch Hổ (dừng
khai thác 2014 và thanh lý 2015). Năm
2004, FSO Vietsovpetro-01 neo đậu
tại trạm rót dầu không bến №4 mỏ
Bạch Hổ đến nay và đến 2010 là FSO
Vietsovpetro-02.
4. Giai đoạn sản lượng suy giảm
và bắt đầu công tác dịch vụ ngoài 2003÷2009
Ngày 04/12/2005, Vietsovpetro
đạt cột mốc khai thác tấn dầu thứ
150 triệu từ mỏ Bạch Hổ và mỏ Rồng.
Sản lượng khai thác dầu bắt đầu đi
vào giai đoạn suy giảm năm 2003 sau

khi đạt đỉnh vào năm 2002. Tốc độ suy
giảm sản lượng khai thác dầu trung
bình 1 triệu tấn/năm. Nguyên nhân
do sản lượng của tầng Móng Bạch Hổ
giảm. Việc bơm ép nước bên cạnh áp
suất vỉa được duy trì cũng dẫn tới xuất
hiện nước và ngập nước tại các giếng
khai thác. Sau khi chính thức được
đưa vào bơm ép, tháng 06/1995 tầng
Móng Bạch Hổ bắt đầu xuất hiện nước
(ghi nhận đầu tiên với giếng 409 giàn
BK-2). Đến năm 2002, khi sản lượng
khai thác của Móng đạt đỉnh và bắt
đầu suy giảm thì tốc độ ngập nước
bắt đầu tăng, và đến năm 2006 tốc độ
ngập nước bắt đầu tăng nhanh.
Trải qua giai đoạn phát triển
mạnh mẽ với sản lượng khai thác
tăng trưởng liên tục, hàng loạt các
công trình biển đã được xây dựng và
đưa vào hoạt động. Khi sản lượng khai
thác suy giảm, Xí nghiệp Khai thác
dầu khí một lần nữa lại đối diện với
những thách thức to lớn. Trong đó,
thách thức lớn nhất là sản lượng khai
thác giảm dẫn đến doanh thu thấp
đi, thu nhập từ tiền bán dầu (giảm
bình quân 350-400 triệu USD/năm
tương ứng với nhịp độ suy giảm sản
lượng) sẽ buộc phải cắt chi phí sản
xuất trong đó có chi phí cho bộ máy
và lao động. Bên cạnh đó, sau thời
gian khai thác, một số các công trình
biển, hệ thống công nghệ xuống cấp
và không hiệu quả kinh tế, chi phí duy
trì, vận hành ngày càng lớn chưa kể
chi phí thu dọn mỏ.

Để đảm bảo thu nhập và công ăn
việc làm ổn định cho người lao động,
duy trì một Xí nghiệp Khai thác dầu
khí bền vững và phát triển tới cuối đời
mỏ, thực hiện một trong những định
hướng cơ bản của XNLD Vietsovpetro,
năm 2005 Xí nghiệp khai thác dầu khí
bắt đầu làm công tác cung cấp dịch
vụ ra bên ngoài, khai thác các lô ngoài
09-1.
Mở đầu cho chặng đường cung
cấp dịch vụ ra bên ngoài của Xí nghiệp
khai thác dầu khí đó là dịch vụ kết nối
mỏ Cá Ngừ Vàng (Lô 09-2) do Công
ty Liên doanh Điều hành chung Hoàn
Vũ (Hoàn Vũ JOC) điều hành với mỏ
Bạch Hổ năm 2005. Ngày 25/07/2008
giàn công nghệ trung tâm số 3 CTK-3
bắt đầu nhận tấn dầu đầu tiên từ giàn
đầu giếng mỏ Cá Ngừ Vàng.
5. Giai đoạn mở rộng khai thác
vùng phụ cận và phát triển dịch vụ
ngoài - 2009÷2020
Ngày 09/06/2009, tấn dầu thứ 180
triệu được khai thác, đến thời điểm
này sản lượng khai thác vẫn chỉ từ các
đối tượng khai thác của mỏ Bạch Hổ
và mỏ Rồng Lô 09-1.
Năm 2009, Xí nghiệp Khai thác
dầu khí bắt đầu mở rộng hoạt động
cung cấp dịch vụ vận hành và bảo
dưỡng (O&M) cốt lõi của mình ra
bên ngoài bằng việc liên danh với nhà
thầu Malaysia Bumi Armada Berhard
để tham gia đấu thầu và trúng các gói
thầu: cung cấp tàu FPSO (2009) và

O&M các giàn H1 (2011), H4 (2012),
H5 (2015) cho mỏ Tê Giác Trắng của
Hoàng Long JOC; O&M giàn Hải Sư
Trắng - Hải Sư Đen của Thăng Long
JOC (2013).
Dự án Nam Rồng – Đồi Mồi được
ra đời do chủ trương hợp nhất hai
mỏ có diện tích chồng lấn giữa Lô
09-1 và 09-3. Ngày 26/06/2009 đã
ký Thỏa thuận hợp nhất mỏ NR-ĐM
(UA) và Thỏa thuận phát triển chung
mỏ (JDA), đến ngày 09/12/2009 ký
Thỏa thuận điều hành chung (JOA)
trong đó Vietsovpetro được chỉ định
là Nhà điều hành mỏ NR-ĐM. Ngày
26/01/2010, mỏ NR-ĐM do Xí nghiệp
Khai thác chịu trách nhiệm vận hành
cho dòng sản phẩm thương mại
đầu tiên.
Ngày 08/08/2012 đánh dấu cột
mốc khai thác tấn dầu thứ 200 triệu.
Trong giai đoạn này việc đưa các mỏ,
các cấu tạo nhỏ vùng cận biên vào
khai thác đã giúp giảm nhịp độ suy
giảm sản lượng, từ trung bình 1 triệu
tấn/năm xuống còn 280 ngàn tấn/
năm. Trên mỏ Rồng, tháng 12/2009
tiếp tục đưa giàn RP-2 khu vực Đông
Rồng, tháng 04/2010 RC-5 khu vực
Nam-Trung Tâm Rồng, tháng 01/2011
đưa RC-1 khu vực Đông-Bắc Rồng,
tháng 9/2011 đưa RC-6 khu vực Trung
Tâm-Trung Tâm Rồng và đến tháng
6/2019 đưa tiếp RC-9 khu vực NamTrung Tâm Rồng vào khai thác.
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Ngày 25/08/2012 hoàn thiện kết
nối và bắt đầu đưa mỏ Gấu Trắng
cấu tạo phía Nam mỏ Bạch Hổ vào
hệ thống và ngày 23/06/2012 tiếp tục
hoàn thiện và kết nối đưa mỏ Thỏ
Trắng khu vực phía Bắc-Tây Bắc mỏ
Bạch Hổ vào khai thác.
Song song với công tác kết nối, vận
hành các mỏ và công trình dầu khí
cho khách hàng bên ngoài, Xí nghiệp
Khai thác dầu khí còn tham gia vào
công tác mở rộng vùng hoạt động
của Vietsovpetro tại các lô dầu khí
khác ngoài Lô 09-1 mà Vietsovpetro
được các bên tin tưởng giao cho làm
Nhà điều hành, như: mỏ Thiên Ưng
thuộc Lô 04-3, mỏ Cá Tầm thuộc Lô
09-3/12 và các Lô 12/11, Lô 16-1/15,
Lô 09-2/09… Đây cũng là xu hướng
dịch chuyển tất yếu để phát triển bền
vững dịch vụ bên ngoài của Xí nghiệp
khai thác dầu khí nhằm tận dụng triệt
để cơ sở vật chất hoàn chỉnh và nguồn
nhân lực chất lượng cao của lô 09-1.
Dự án cung cấp dịch vụ O&M giàn
BK-TNG mỏ Thiên Ưng thuộc Lô
04-3 của Xí nghiệp Khai thác cho Tổ
hợp nhà thầu gồm PVN (51%) và AO
Zarubezhneft (49%) và Vietsovpetro
được chỉ định là Nhà điều hành đóng
vai trò quan trọng. Ngoài tạo cơ sở
hạ tầng để kết nối, thúc đẩy phát
triển thăm dò và khai thác các mỏ
khí-condensate tại khu vực bể Nam
Côn Sơn thềm lục địa phía Nam Việt
Nam, dự án còn góp phần quan trọng
đảm bảo an ninh năng lượng quốc
gia và khẳng định chủ quyền biển
đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngày
20/12/2016 bắt đầu khai thác mỏ khícondensate Thiên Ưng thuộc lô 04-3.
Ngày 07/10/2016, Vietsovpetro
và PVEP/PVEP POC đã tổ chức lễ ký
kết hợp đồng xử lý khí mỏ Đại Hùng
và hợp đồng vận hành và bảo dưỡng
(O&M) hệ thống nén khí Đại Hùng
trên giàn BK-TNG để xử lý, nén khí
đồng hành mỏ Đại Hùng về bờ và Xí
nghiệp Khai Thác dầu khí quản lý và
thực hiện chính hợp đồng O&M này.
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Ngày 25/01/2019 bắt đầu nhận
dòng dầu đầu tiên từ mỏ Cá Tầm
thuộc Lô 09-3/12, đây là dự án tiếp
theo Xí nghiệp Khai thác dầu khí được
tin tưởng, giao trách nhiệm vận hành
khai thác và cung cấp các dịch vụ kỹ
thuật dầu khí phát triển mỏ Cá Tầm
theo Hợp đồng phân chia sản phẩm
dầu khí ký ngày 12/9/2012 giữa PVN
với Tổ hợp ba nhà thầu Vietsovpetro
(55%), PVEP (30%) và Bitexco (15%).
Với nỗ lực không ngừng, trong
giai đoạn này, Xí nghiệp Khai thác
dầu khí tiếp tục mở rộng khai thác,
kết nối hệ thống để phát triển các
cấu tạo, các mỏ nhỏ vùng cận biên.
Ngày 27/10/2019 hoàn thiện lắp đặt
và kết nối đưa BK-20 thuộc cấu tạo
Mèo Trắng khu vực phía Tây-Nam
mỏ Bạch Hổ vào khai thác. Đến
02/10/2020 tiếp tục đưa BK-21 cấu
tạo Mioxen dưới khu vực phía Bắc mỏ
Bạch Hổ.
6. Giai đoạn duy trì khai thác
lô 09-1 và mở rộng khai thác các lô
ngoài - 2021÷2030
Năm 2021, Xí nghiệp Khai thác
dầu khí đã hoàn thành khai thác
3.165 triệu tấn trên Lô 09-1 và 093/12, tổng sản lượng cộng dồn của
toàn Vietsovpetro đạt 242.8 triệu tấn.
Tháng 11/2021 đã hoàn thành kế nối
hệ thống công nghệ đưa BK-18A đối
tượng Mioxen dưới khu vực phía Bắc
và BK-19 đối tượng Mioxen dưới khu
vực phía Đông-Bắc mỏ Bạch hổ vào
khai thác an toàn.
Trong giai đoạn này, một trong
những thách thức cơ bản của Xí
nghiệp Khai thác dầu khí tiếp tục
đối diện đó là tổ chức khai thác an
toàn các mỏ hiện hữu thuộc khu vực
Lô 09-1 đảm bảo duy trì sản lượng
và tăng hệ số thu hồi dầu, đặc biệt
đối với đối tầng Móng mỏ Bạch Hổ.
Hiện nay, hầu hết các đối tượng khai
thác trên khu vực Lô 09-1 đang ở giai
đoạn khai thác cuối tận thu hồi. Sản
lượng khai thác thấp là thách thức để
cân đối chi phí duy trì sản xuất, đòi

hỏi cấp thiết quá trình tối ưu hóa sản
xuất, tái cơ cấu tổ chức. Đồng thời với
định hướng phát triển dài hạn của
Vietsovpetro, mở rộng vùng hoạt động
trên các lô dầu khí mới trên thềm lục
địa Việt Nam (Lô 12/11, Lô 16-1/15,
Lô 09-2/09), Xí nghiệp Khai thác dầu
khí sẽ đối diện với nhiều thách thức
nhưng cũng là cơ hội để phát triển
mảng dịch vụ cốt lõi – cung cấp dịch
vụ O&M, vận hành khai thác các mỏ
dầu khí.
Box: 35 năm qua, Đội khai thác thử
công nghiệp biên chế 21 cán bộ, công
nhân viên với chức năng bảo dưỡng
và chuẩn bị hệ thống công nghệ để
gọi dòng giếng thuộc Cục khoan biển,
đã phát triển thành Xưởng Khai thác
dầu khí, Cục Khai thác dầu khí và lớn
mạnh thành Xí nghiệp Khai thác dầu
khí ngày nay. Mỗi tấn dầu Xí nghiệp
khai thác dầu khí đảm nhiệm khai
thác an toàn đã đóng góp phần quan
trọng trong sự phát triển chung của
LD Vietsovpetro, của Tập đoàn dầu
khí quốc gia Việt Nam và của đất
nước. Tuy nhiên, một đóng góp quan
trọng nữa không thể không nhắc đến,
đó là Xí nghiệp khai thác dầu khí đã
từng là cái nôi nuôi dưỡng và đào tạo
biết bao thế hệ lãnh đạo, chuyên gia
hàng đầu cho LD Vietsovpetro, cho
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam,
cho các công ty dầu khí Việt Nam và
LB Nga hiện nay, cũng như Liên Xô
trước kia.
Danh hiệu “Anh hùng Lao động
thời kỳ đổi mới năm 2011” - danh
hiệu chưa từng có tiền lệ đối với đơn
vị trực thuộc đơn vị trong một doanh
nghiệp là phần thưởng xứng đáng
cho những nỗ lực phấn đấu không
ngừng của các thể hệ cán bộ, công
nhân viên Xí nghiệp Khai thác dầu
khí đã qua và cũng là hành trang quan
trọng để Xí nghiệp Khai thác dầu khí
bước tiếp vào một giai đoạn mới - Giai
đoạn duy trì khai thác lô 09-1 và mở
rộng khai thác các lô ngoài - vì một Xí
nghiệp Khai thác dầu khí bền vững và
năng động.

Vietsovpetro

40 mùa xuân

VÀ NGƯỜI ĐỊA CHẤT

 NGUYỄN VĂN ĐỨC

40 năm trước, Vietsovpetro ra đời
trong hoàn cảnh kinh tế Việt Nam kiệt
quệ sau chiến tranh và bị bao vây cấm
vận. Khi chiến dịch khoan tìm dầu
trên thềm lục địa phía Nam năm 1979
- 1980 của các công ty Bow Valley,
Deminex và Agip vừa dứt, Liên Xô đã
kịp thời giúp đỡ Việt Nam xây dựng cơ
sở vật chất kỹ thuật ở biển Vũng Tàu
để thăm dò khai thác dầu khí trong
khuôn khổ Xí nghiệp Liên doanh
Việt - Xô Vietsovpetro. 5 năm sau,
Vietsovpetro đã lập nên kỳ tích lịch sử,
khai thác thành công tấn dầu đầu tiên
từ mỏ Bạch Hổ ngày 26/6/1986, khai
sinh nền công nghiệp Dầu khí nước
nhà. Qua 40 năm xây dựng và trưởng
thành, Vietsovpetro đã phát hiện 9
mỏ dầu khí, khai thác hơn 240 triệu
tấn dầu, thu gom và vận chuyển về
bờ trên 36 tỷ mét khối khí đồng hành,
đóng góp nguồn thu ngân sách và lợi
nhuận rất lớn cho nhà nước Việt Nam.
Tuy ít người biết những tình tiết
cam go “mang nặng đẻ đau” sơ khai

của dự án Việt - Xô, nhưng rõ ràng là
sau năm 1975 Việt Nam đã chủ động
hợp tác với các công ty phương Tây
thăm dò dầu khí ở thềm lục địa, họ
đã khoan 12 giếng tìm kiếm nhưng
không thấy dầu khí thương mại rồi
bỏ đi, kết thúc các hợp đồng chia sản
phẩm. Đảng và Nhà nước ta đã quyết
định sáng suốt đẩy nhanh việc hợp
tác lâu dài với Liên Xô để có nhân lực,
vật lực đầu tư lớn cho công trình khai
khẩn nguồn “vàng đen” thiết yếu cho
đất nước.
Mùa xuân năm 1982, để huy động
nguồn lực tối đa cho dự án trọng điểm
Vietsovpetro, Tổng cục Dầu khí Việt
Nam và Bộ công nghiệp Khí Liên Xô
đã cử những chuyên gia đầu ngành
giỏi vào làm việc tại Vietsovpetro.
Ngày 24/11/1981, Phòng Địa chất Bộ
máy điều hành được thành lập, gồm
trưởng phòng ông Veliev M.M. đến
từ Baku, phó phòng anh Nguyễn Văn
Đắc từ Công ty 1 và 2 kỹ sư trưởng địa
chất là tôi và anh Cao Mỹ Lợi từ Công

ty 2. Ông trưởng phòng đã hướng dẫn
chúng tôi chuẩn bị phương án khoan
thăm dò Bạch Hổ, lập báo cáo thống
kê Quỹ cấu tạo, Cơ sở địa chất giếng
khoan, các quy định chuyên môn về
khảo sát địa vật lý giếng khoan, hủy
và thanh quyết toán chi phí thi công
giếng khoan, phân công tôi theo dõi
mảng thăm dò, anh C.M. Lợi chuẩn
bị cho khai thác… Ông Muslim Veliev
là người hỗ trợ đắc lực cho anh Ngô
Thường San - Phó Tổng giám đốc,
xây dựng Bộ phận Địa chất của
Vietsovpetro ngày càng vững mạnh
và kiên trì; ông cũng là người toàn
tâm toàn ý “giúp Việt Nam càng sớm
tìm thấy dầu” như huấn thị của ông
Heydar Aliev - Phó Chủ tịch thứ nhất
Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô đối với
các chuyên gia trong dịp ông đến
thăm XNLD Vietsovpetro vào tháng
11/1983.
Xuân 1984, tàu khoan Mirchink
khoan giếng tìm kiếm đầu tiên BH-5
trên diện tích Bạch Hổ, đã dừng ở độ
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sâu 3001m, thử vỉa xác nhận có dầu ở
“tầng chứa trên - Miocen” (tầng 23) và
kết thúc giếng khoan để đi bảo hành
sửa chữa định kỳ vào tháng 5/1984.
Mùa xuân năm sau, Vietsovpetro tiếp
tục phát hiện dầu thương mại ở “tầng
chứa dưới - Oligocen” trong giếng
BH-4 từ giàn khoan tự nâng Ekhabi.
Báo Vưska của Azerbaijan lúc đó có
viết: “2 nhà địa chất Veliev M.M. và
N.T. San đã chọn vị trí giếng khoan
tìm kiếm thứ nhất (xuống Oligocen)
trên diện tích Bạch Hổ, nhưng các
nhà địa chất và địa vật lý Việt Nam
làm việc ở Hà Nội, đã từng học ở Học
viện Dầu - Hóa Baku, không tán thành
và cho rằng ở đó không có tầng chứa.
Nhờ sự ủng hộ của ông Tổng giám
đốc Mamedov D.G. mới có thể thuyết
phục được lãnh đạo phía Việt Nam
rằng đây là vị trí tối ưu và giếng khoan
đã được thi công. Ngày 15/2/1985 từ
độ sâu 3500 mét đã nhận được dòng
dầu hơn 500 tấn/ngày. Ở mỏ Bạch
Hổ đã mở ra 11 đối tượng chứa dầu
với tổng lưu lượng 800-900 tấn/ngày.
Nhân dân Việt Nam rất vui mừng vì
phát hiện mỏ dầu này đã cho họ độc
lập về năng lượng”. Thời đó, nước ta
đang nhận viện trợ nhiên liệu của Liên
Xô ở mức 1 triệu tấn mỗi năm, và đã
xin bổ sung thêm 100 nghìn tấn nữa,
nhưng bạn không đáp ứng được.
Vào cuối năm 1985, lúc này ông
Veliev đã về nước, Vietsovpetro khoan
giếng thăm dò BH-1 từ giàn MSP-1
vào móng theo thiết kế, đã lấy 2 hiệp
mẫu lõi ở đáy giếng là đá granit nứt
nẻ, dập vỡ, chứa vết và mùi dầu, và
dừng ở độ sâu 3178 m khi không
khoan tiếp được. Tuy nhiên, lúc đó
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có những chuyên gia nóng vội cho
rằng không nên khoan vào móng,
lãnh đạo Cục khoan Biển bị cấp trên
khiển trách là “tự tung tự tác” khoan
sâu vào móng. Đây cũng là thời điểm
khó khăn nhất của Vietsovpetro, tôi
được biệt phái xuống Viện NCKH&TK
3 tháng để hỗ trợ làm báo cáo tính
nhanh trữ lượng tầng dầu 23 mỏ Bạch
Hổ và ngày 10/4/1986 Hội đồng trữ
lượng Vietsopetro đã có kết luận tiêu
cực rằng: tầng 23 ở vòm Nam không
có trữ lượng dầu thương mại ngoại
trừ khu vực giàn MSP-1 dùng để thử
nghiệm công nghệ khai thác dầu! Đến
giữa năm 1986, để tránh xa đứt gãy ở
phía nam, chúng tôi đã dịch chuyển
vị trí khoan giếng tìm kiếm - thăm
dò BH-6 về phía bắc 250 mét so với
thiết kế ban đầu của Viện NCKH&TK
Sakhalin. Kết quả giếng khoan thứ
4 này đã phát hiện tầng dầu rất lớn
trong “hầm chứa” đá móng mỏ Bạch
Hổ vào tháng 5/1987. Có thể thấy
rằng, nếu không có tâm lý nóng vội
khai thác sớm dầu ở tầng 23 mà triển
khai thăm dò bài bản theo như thiết
kế, Vietsovpetro đã có thể phát hiện
dầu từ những tầng dưới sớm hơn vào
năm 1984 (từ giếng BH-5 khoan hết
độ sâu thiết kế 3500m), hoặc vào năm
1986 (từ giếng BH-1 khi thử vỉa có chất
lượng đối tượng Móng).
Tiếp theo đó, để hoàn thành mục
tiêu gia tăng trữ lượng dầu, chúng
tôi đã bàn với Viện NCKH&TK đề
xuất đưa nhanh các cấu tạo mới vào
khoan tìm kiếm. Do vậy, năm 1988
- 1989 Vietsovpetro đã kịp mở rộng
khoan sâu sang các diện tích khác:
Đại Hùng, Tam Đảo, Ba Vì, Bà Đen
và Sói trước khi bắt đầu xuất hiện chủ
trương hạn chế khu vực hoạt động của
XNLD từ cuối năm 1988. Trên cấu tạo
Đại Hùng ở Lô 05 bể Nam Côn Sơn,
Bộ phận Địa chất Vietsovpetro họp
ngày 25/7/1987 đã thay đổi vị trí giếng
khoan tìm kiếm đầu tiên ĐH-1 so với
thiết kế ban đầu đến vị trí tối ưu hơn ở

Ông Veliev Muslim Mamed oglu
là chuyên gia địa chất thăm dò
lão luyện tham gia phát hiện
các mỏ dầu và khí ở đất liền
và trên biển Caspi, đã truyền
kinh nghiệm cho chúng tôi: khi
đặt giếng khoan thăm dò theo
tài liệu địa chấn cần tránh xa
đứt gãy; khoan giếng đầu tiên
nên đặt vào đỉnh cấu tạo; phải
khoan đến hết dấu hiệu dầu
khí và lấy mẫu lõi ở độ sâu cuối
cùng khi kết thúc giếng khoan.
Chúng tôi đã áp dụng những
kinh nghiệm này vào thực tế
của Vietsovpetro. Ông là Trưởng
phòng Địa chất BMĐH đầu tiên
(1981 - 1985) XNLD Vietsovpetro.
(ảnh báo Vưska)
đỉnh cấu tạo và tránh xa đứt gãy. Ngày
18/6/1988 giếng đã phát hiện mỏ dầu
Đại Hùng với 9 đối tượng chứa dầu,
hiệu quả gia tăng trữ lượng đạt cao
nhất trong tầng trầm tích là 6000 tấn
dầu/ mét khoan. Đáng tiếc, sáng kiến
tối ưu hóa vị trí giếng khoan ĐH-1 này
của tập thể chúng tôi đã không được
Vietsovpetro công nhận để trở thành
một bài học “tránh đứt gãy” mà sau
này Vietsovpetro đã vấp phải ở giếng
R-10 và ở mỏ Thiên Ưng.
Cuối năm 1988, cùng với sự gia
tăng khai thác dầu của Vietsovpetro,
Phòng Địa chất và Khai thác mỏ (ĐCKTM) được thành lập trên cơ sở sáp
nhập Phòng Địa chất và Phòng Địa
vật lý. Công việc lúc này không chỉ tập
trung cho tìm kiếm thăm dò phát hiện
mỏ mới, tầng dầu mới mà còn triển
khai tận thăm dò, nghiên cứu và quản

Mỏ Đại Hùng với giếng khoan ĐH-1 thiết kế (1, 2)
và thực tế (Дх-1).

lý tầng chứa mới mẻ đá Móng ở mỏ
Bạch Hổ. Nhiều công nghệ tiên tiến
được áp dụng ở Vietsovpetro gồm:
khảo sát địa chấn 3D (mỏ Rồng, Bạch
Hổ, Đại Hùng), đo carota - bắn mìn
- thử vỉa - gọi dòng Schlumberger tại
các giếng khoan, nứt vỉa thủy lực,
đấu thầu và thực hiện nghiên cứu
chung với SSI xây dựng mô hình
mô phỏng thủy động lực đầu tiên
của Vietsovpetro cho tầng Móng mỏ
Bạch Hổ… Do đặc thù công nghệ mới
và sử dụng tiếng Anh, chúng tôi vừa
học, vừa làm, vừa thuyết phục và hỗ
trợ các đồng nghiệp Liên Xô và Việt
Nam vượt qua “rào cản ngôn ngữ”.
Tuy nhiên, các chuyên gia ở các công
ty dầu và dịch vụ đã nhiệt tình chuyển
cho chúng tôi nhiều tài liệu kỹ thuật công nghệ quý về các mỏ dầu tương
tự và đôi khi mách nước, giúp chúng
tôi chinh phục mỏ Bạch Hổ.
Mùa xuân 1995, một sự kiện đáng
nhớ của Vietsovpetro là phát hiện mỏ
dầu lớn Móng Đông Nam Rồng bằng
một giếng khoan tìm kiếm đầu tiên
R-14 vào ngày 18/2. Theo dự kiến
ban đầu của Viện NCKH&TK, giếng
R-14 được bố trí (theo truyền thống)
tại giao điểm của 2 tuyến địa chấn
54 và 89. Phòng ĐC-KTM sau khi
nghiên cứu kỹ tài liệu đã kiến nghị:
do tài liệu địa chấn 2D mạng lưới
thưa, chưa được xử lý dịch chuyển,
giếng khoan phải được chuyển đến
vị trí vòm cao nhất ở điểm nổ 1380

Mỏ Đông Nam Rồng với giếng khoan R-14: dự kiến (A) và thực tế
(rong-14)

trên tuyến 89, cách vị trí cũ 1 km về
phía đông. Vietsovpetro chấp nhận
khoan vị trí mới và giếng R-14 đã cho
dòng dầu phun 1062 m3/ngày từ độ
sâu 2300m. Vị trí cũ của giếng thực
tế rơi vào cánh sụt Tây Nam của mỏ
được xác nhận sau này bằng tài liệu
địa chấn 3D đo năm 1996.
Phát hiện và khai thác dầu trong
đá móng mỏ Bạch Hổ đã khích lệ
các công ty dầu khí nước ngoài đầu
tư vào các lô mới ở Việt Nam. Năm
1995, 3 - 4 công ty mạnh dạn hơn,
trong đó có công ty Mobil, muốn thử
sức nghiên cứu và đưa ra giải pháp
tham gia tăng cường thu hồi dầu trong
móng mỏ Bạch Hổ để cùng chia sẻ sản
lượng dầu thặng dư khai thác được.
Vietsovpetro sau khi tìm hiểu, trao đổi
và hội thảo chung với họ, mới thấy
thực sự không có công ty nào có kinh
nghiệm khai thác dầu ở tầng chứa
Móng nứt nẻ phức tạp như Bạch Hổ.
Nhìn lại 40 năm xây dựng và phát
triển, nhất là những năm gần đây
khi các mỏ dầu chủ đạo đã đi vào
giai đoạn khai thác cuối, hệ thống
công nghệ và thiết bị đã gần hết hạn
sử dụng, Vietsovpetro đã có những
bước trưởng thành vượt bậc trong
lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai
thác dầu khí. Khởi đầu từ việc kiên
trì thuyết phục 2 Phía tham gia XNLD
cho phép Vietsovpetro đi đầu ở Việt
Nam áp dụng công nghệ thu nổ địa

chấn mới nhiều thành phần (3D/4C)
dùng cáp đáy biển (OBC) vào năm
2015, đến nay Vietsovpetro đã thăm
dò bổ sung, phát hiện và đưa vào phát
triển khai thác những mỏ dầu nhỏ,
những tầng dầu mới trong các khối
sót ở Lô 09-1 bằng tổ hợp công nghệ
khoan - khai thác và xây dựng mỏ có
nhiều cải tiến phù hợp để tăng hiệu
quả sản xuất kinh doanh, tận thu tài
nguyên cho đất nước. Trước nhiều
thách thức của sản xuất và thị trường,
nhưng với những cơ hội về kỹ nghệ và
thực tế chuyên môn của các chuyên
viên lành nghề, cơ sở vật chất kỹ thuật
sẵn có và ứng dụng công nghệ mới,
Ban Lãnh đạo Vietsovpetro cùng tập
thể cán bộ công nhân viên đã nhất trí
đoàn kết, cộng hưởng nhân lên sức
mạnh nên đã đạt được những thành
công lớn, cơ bản trong thời gian qua.
Trước thềm xuân mới Nhâm
Dần 2022, là người đã trọn vẹn đóng
góp tham gia xây dựng phát triển
Vietsovpetro, tôi chân thành chúc anh
chị em bộ phận Địa chất luôn đi đầu
cùng toàn thể tập thể lao động Quốc
tế LDVN Vietsovpetro kiên trì vững
bước tiến lên, đạt được nhiều thành
tựu mới, hoàn thành vượt mức các chỉ
tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh,
xứng đáng là điểm tựa, là “cánh chim
đầu đàn” của ngành Dầu khí Việt
Nam. Kính chúc mọi gia đình trong
Vietsovpetro Năm mới sức khỏe, hạnh
phúc, an khang và thịnh vượng!
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Đồng chí Vũ Việt Kiều, Phó Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro trình bày Báo cáo tổng kết
công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Vietsovpetro.

Kết quả công tác năm 2021
và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
của Đảng bộ Vietsovpetro

N

ăm 2021 là năm đầu tiên
thực hiện nghị quyết Đại
hội toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng, là năm kỷ niệm 60 năm
Ngày truyền thống Ngành Dầu khí,
40 năm Ngày thành lập Liên doanh
Việt – Nga Vietsovpetro. Đây cũng là
năm mà ngành Dầu khí nói chung và
Vietsovpetro nói riêng tiếp tục phải
đối mặt với những khó khăn do đại
dịch COVID-19 diễn biến phức tạp,
đặc biệt các tỉnh thành phía Nam phải
thực hiện giãn cách xã hội với thời gian
gần 4 tháng đã ảnh hưởng đến nhiều
mặt hoạt động sản xuất kinh doanh
của đơn vị. Tuy nhiên, với sự đoàn kết,
thống nhất trong công tác lãnh đạo,
chỉ đạo, BCH Đảng bộ cùng tập thể
Ban lãnh đạo Vietsovpetro đã triển khai
đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp
ứng phó linh hoạt, quyết liệt, kịp thời,
giữ vững ổn định các hoạt động sản
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xuất kinh doanh của đơn vị. Kết thúc
năm 2021, Đảng bộ Vietsovpetro đã
đạt được những kết quả rất ấn tượng.
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ
sản xuất - kinh doanh, trong năm 2021,
Đảng ủy Vietsovpetro đã hoàn thành
5 nhiệm vụ chính:
Nhiệm vụ số 1: Xây dựng và tổ chức
thực hiện chiến lược phát triển, mở
rộng vùng, lĩnh vực hoạt động.
Về kết quả tìm kiếm thăm dò: Tại
Lô 09-1, gia tăng trữ lượng thực tế đạt
14,3 triệu tấn (tại chỗ); 3,15 triệu tấn
dầu (thu hồi), bằng 108,8% kế hoạch
cả năm 2021, đạt chỉ tiêu Nghị quyết
Đại hội XI đã đề ra.
Về công tác mở rộng vùng, lĩnh vực
hoạt động: Vietsovpetro đã chủ động
hợp tác cùng các đối tác mở rộng vùng
hoạt động ra các Lô mới: kết thúc thi
công giếng khoan thăm dò SV-1X trên

cấu tạo Sói Vàng, Lô 16-1/15, gia tăng
trữ lượng thu hồi đạt 1,2 triệu tấn dầu;
đã trình các cơ quan có thẩm quyền
phê duyệt đầu tư vào Lô 17 và 05-2/10;
hoàn thành báo cáo “Luận chứng kinh
tế - kỹ thuật đầu tư thăm dò và khai
thác dầu khí Lô 117, 118/15, 119 bể
Sông Hồng”; hoàn thành công tác
đánh giá tiềm năng dầu khí các Lô 092/10, 15-1/05, 103-107 và đang xin chủ
trương đầu tư vào Lô 09-2/10; tiếp tục
tích cực làm việc với các bộ ngành TW
và PVN để xin chủ trương cho phép
nghiên cứu, đầu tư và phát triển dịch
vụ ở một số lĩnh vực có nhiều đặc điểm
chung về hệ thống thiết bị công nghệ
với ngành Dầu khí như: công nghiệp
điện gió ngoài khơi, công nghiệp năng
lượng sử dụng LNG.
Nhiệm vụ số 2: Vận hành khai thác
an toàn, hiệu quả các mỏ, các công
trình và cơ sở vật chất.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về khai thác dầu khí: Hết năm
2021, Vietsovpetro khai thác được
3,165 triệu tấn (105,5% kế hoạch), đạt
chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI đã đề ra.
Đã hoàn thành chế tạo, xây dựng,
lắp đặt mới 02 giàn BK tại mỏ Bạch
Hổ: giàn BK-18A đưa vào vận hành
ngày 11/10/2021 (sớm hơn 4 ngày so
với kế hoạch); giàn BK-19 và các hạng
mục liên quan đưa vào vận hành vào
ngày 04/11/2021 (sớm hơn 11 ngày so
với kế hoạch), công trình BK-19 được
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia
Việt Nam gắn biển Công trình chào
mừng 60 năm truyền thống ngành Dầu
khí Việt Nam.
Nhiệm vụ số 3: Tái cơ cấu, hiện đại
hóa hệ thống quản trị, nâng cao hiệu
quả hoạt động doanh nghiệp.
Về tái cơ cấu tổ chức: Trong năm
đã giảm 03 bộ phận/phòng/ban của
Đơn vị cơ sở; 83 chức danh.
Về ứng dụng các phương thức
quản trị hiện đại, cải cách thủ tục
hành chính và quản lý chất lượng: Đã
áp dụng rộng rãi hệ thống phần mềm
quản lý công việc eOffice; tiếp tục cải
tiến và tối ưu hóa công tác quản lý
Logistics, nâng cao hiệu quả công tác

cung ứng vật tư thiết bị cho các công
trình biển theo cụm công trình; sắp
xếp tối ưu các chuyến bay, đặc biệt
trong điều kiện dịch bệnh COVID-19
diễn biến phức tạp giúp tiết giảm đáng
kể chi phí thuê máy bay.
Nhiệm vụ số 4: Hoàn thiện, phát
triển các dịch vụ kỹ thuật cốt lõi phục
vụ khai thác dầu khí và phát triển
kinh tế biển.
Đã sửa đổi bổ sung Quy chế dịch
vụ ngoài số VSP-000-TTDV-226 theo
hướng giảm thiểu tối đa rủi ro khi ký
kết hợp đồng thầu chính và các hợp
đồng thầu phụ chính yếu, hoàn thiện
“Quy định về trình tự mua sắm, sử
dụng và quản lý nhiên liệu phục vụ
các lô theo hợp đồng dầu khí và các
dự án DVN”, triển khai lập “Hướng
dẫn lập và phê duyệt dự toán nội bộ
cung cấp dịch vụ cho các Lô ngoài Lô
09-1”. Kết quả doanh thu từ hoạt động
cung cấp dịch vụ năm 2021 là 217,5
triệu USD (bằng 124,8% kế hoạch cả
năm), đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội
XI đã đề ra.
Nhiệm vụ số 5: Chăm sóc phát
triển nguồn nhân lực, đảm bảo đời
sống, việc làm cho CBCNV và thực hiện

các trách nhiệm xã hội, cộng đồng.
Tuy bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch
bệnh COVID-19 nhưng Vietsovpetro
đã chủ động trong công tác đào tạo
nội bộ, năm 2021 đã tổ chức đào tạo
cho 9.238 lượt CBCNV.
Về chăm lo đời sống, điều kiện làm
việc cho người lao động: Thu nhập
bình quân từ quỹ lương của CBCNV
trong năm 2021 cao hơn năm 2020,
đặc biệt đã chi thưởng với mức bình
quân 1 tháng lương chức danh/1 người
nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập
Vietsovpetro.
Về xây dựng văn hóa doanh nghiệp,
xây dựng hình ảnh, thương hiệu: đã
kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ công
tác thực hiện nhận diện và tiếp tục
xây dựng “Văn hóa doanh nghiệp
Vietsovpetro”, xây dựng kế hoạch triển
khai thực hiện năm 2021. Đang triển
khai các thủ tục của đơn hàng thuê
dịch vụ tư vấn xây dựng và triển khai
văn hóa doanh nghiệp tại Vietsovpetro.
Về công tác an sinh xã hội: trong
năm đã ủng hộ kinh phí tài trợ các
công trình ASXH 28 tỷ đồng. Hỗ trợ
Quỹ Vắc-xin phòng chống COVID-19
số tiền 55 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện
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tốt công tác phụng dưỡng Mẹ Việt
Nam Anh hùng, các thương binh, thân
nhân Liệt sỹ. Đã vận động CBCNVNLĐ đóng góp 01 ngày lương cho công
tác phòng chống dịch COVID-19 và hỗ
trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
theo sự kêu gọi của Chính phủ, Ủy ban
TWMTTQ Việt Nam và PVN.
Công tác xây dựng Đảng, năm
2021, Đảng ủy Vietsovpetro đã lãnh
đạo Hệ thống chính trị phía Việt Nam
phối hợp và vận động phía Nga trong
Liên doanh thực hiện có kết quả các
nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp
luật của Nhà nước đối với hoạt động
của Liên doanh, nổi bật với một số nội
dung quan trọng sau:
- Đã triển khai tổ chức học tập,
quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ PVN lần thứ III và Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ VSP lần thứ XI, nhiệm kỳ
2020 - 2025. Đã ban hành Kế hoạch
và triển khai việc học tập, viết bài thu
hoạch trong toàn Đảng bộ VSP theo
yêu cầu tại Kế hoạch số 78-KH/ĐU
ngày 23/3/2021 của Đảng ủy PVN về
nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên
truyền và triển khai thực hiện Nghị
quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng
thời, đã ban hành và triển khai Chương
trình hành động thực hiện nghị quyết
Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết
đại hội Đảng bộ các cấp (số 07-Ctr/
ĐU, ngày 15/4/2021).
- Đã triển khai theo chỉ đạo của
Đảng ủy PVN về tổ chức sinh hoạt
chuyên đề quý III/2021 tại công văn
số 319-CV/ĐU ngày 09/8/2021 với nội
dung phương châm hành động “Đoàn
kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”
và chuyên đề tháng 10/2021 theo Công
văn số 345-CV/ĐU ngày 28/9/2021 về
việc triển khai các quy định 22 và 24
của BCH TW Đảng khóa XIII. Đã xây
dựng Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày
08/3/2021 về học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị năm 2021
và triển khai tổ chức sơ kết 05 năm thực
hiện Chỉ thị 05-CT/TW, khen thưởng
các tập thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị
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05 giai đoạn 2016 – 2021. Đã lựa chọn
và đề nghị Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí
Quốc gia Việt Nam khen thưởng 02 tập
thể và 02 cá nhân.
- Đã tiếp tục chỉ đạo các chi/đảng
ủy cơ sở tuyên truyền đến toàn thể
CBCNV VSP và gia đình tuân thủ, thực
hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng
Chính phủ trong các tháng giãn cách
xã hội và quy định 5K của ngành Y tế
trong sinh hoạt và làm việc; chia sẻ,
đồng hành với đơn vị trong việc áp
dụng giải pháp “3 tại chỗ” đảm bảo sản
xuất kinh doanh đặc biệt là hoạt động
khai thác dầu khí trên công trình biển;
thường xuyên theo dõi, cập nhật tình
hình diễn biến của dịch bệnh, quyết
tâm cùng nhân dân cả nước chiến
thắng dịch bệnh để sớm đưa cuộc sống
trở lại trạng thái bình thường.
- Đảng ủy Vietsovpetro đã thực
hiện tốt, kịp thời các chỉ đạo của Trung
ương và Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí
Quốc gia Việt Nam về công tác chính
trị, tư tưởng; đã tạo được sự thống nhất
cao trong cán bộ, đảng viên và người
lao động từ quan điểm, nhận thức
tới hành động; giữ được sự tin tưởng
của đảng viên, CBCNV vào đường lối
chính sách của Đảng, Nhà nước và sự
lãnh đạo của Đảng ủy Vietsovpetro,
đặc biệt là trong bối cảnh các tỉnh
thành khu vực phía Nam thực hiện
giãn cách xã hội nhiều tháng do dịch
COVID-19 gây tác động rất lớn đến đời
sống CBCNV. Công tác tuyên truyền
giáo dục luôn bám sát tình hình thực
tế, phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm,
nguyện vọng của người lao động giúp
cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các
cấp ủy đảng, chính quyền luôn sâu
sát, hiệu quả. Đã chỉ đạo phối hợp với
các cơ quan báo chí, truyền thông của
TW, địa phương và của Tập đoàn Dầu
khí Việt Nam cung cấp thông tin kịp
thời tình hình hoạt động của VSP, đặc
biệt là các thông tin về công tác phòng
chống dịch bệnh, công tác tiêm ngừa
vaccine cho người lao động... cũng như
tổng hợp, cung cấp thông tin báo chí
hàng ngày, phản ánh các mặt hoạt
động thường xuyên trên các phương
tiện truyền thông (cổng thông tin điện
tử VSP, fanpage, bản tin…); tổ chức
tốt việc tuyên truyền các dịp lễ, tết và

kỷ niệm lớn của đất nước, của ngành
dầu khí và của VSP; đã biên tập và xuất
bản 02 số Bản tin Vietsovpetro; đăng
3.500 tin bài trong đó có 324 tin bài về
hoạt động của VSP trên website; đã
phát huy tốt sự phối hợp của tổ chức
đảng, chính quyền và các đoàn thể
trong công tác truyền thông, gắn với
các hội nghị, sự kiện của VSP do vậy
mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do tình
hình dịch bệnh COVID-19 nhưng tình
hình tư tưởng của đảng viên, CBCNVNLĐ trong toàn VSP luôn ổn định, tin
tưởng vào các giải pháp của Đảng ủy,
Ban Tổng giám đốc.
- Trong năm đã kết nạp được 48
quần chúng ưu tú vào Đảng. Đã làm
thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính
thức cho 77 đảng viên chấm dứt hợp
đồng lao động với VSP; đề nghị: cấp
mới 54 thẻ; đổi 84 thẻ hỏng, cấp lại
23 thẻ cho đảng viên; đã xét đề nghị
tặng huy hiệu 30, 40 năm tuổi Đảng
các đợt 03/02; 19/5; 02/9; 07/11 cho 13
đồng chí đảng viên (03 đồng chí được
tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 10
đồng chí được tặng huy hiệu 30 năm
tuổi Đảng).
- Công tác quản lý hồ sơ, đảng tịch
và cập nhật thông tin đảng viên được
thực hiện thường xuyên, báo cáo định
kỳ hàng quý về Tập đoàn đúng quy
định; toàn Đảng bộ đến hết năm 2021
có 14 đảng bộ cơ sở, 01 chi bộ cơ sở,
134 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với
2.134 đảng viên, trong đó có 57 đảng
viên dự bị, 245 đảng viên nữ, 238 đảng
viên là đoàn viên còn tham gia sinh
hoạt Đoàn.
- Đã thực hiện đánh giá mức độ
hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của
Người đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt
Nam tại VSP năm 2020 của các đồng
chí trong Ban Tổng giám đốc và báo
cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo
quy định. Đã tổ chức triển khai thực
hiện xây dựng bảng mục tiêu, kế hoạch
hành động năm 2021 đối với cán bộ
lãnh đạo, quản lý (các thành viên Ban
Tổng giám đốc, Trưởng các phòng/ban
Bộ máy điều hành và thủ trưởng các
đơn vị trực thuộc).
- Về công tác quy hoạch cán bộ:
đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm, Bí thư Đảng ủy và Đồng chí Vũ Việt Kiều, Phó Bí thư Đảng ủy trao Giấy khen của Đảng ủy
Vietsovpetro cho các chi bộ Hoàn thành.

hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý diện
Ban Thường vụ Đảng ủy VSP quản lý và
diện Đảng ủy cơ sở quản lý, giai đoạn
2020 – 2025; trình Tập đoàn Dầu khí
Việt Nam xem xét, phê duyệt bổ sung
quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản
lý diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
quản lý giai đoạn 2020 – 2025; Đảng
ủy Tập đoàn Dầu khí QGVN đã phê
duyệt Danh sách rà soát, bổ sung Quy
hoạch Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí
thư Đảng ủy VSP nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Đã làm tốt công tác đánh giá, bổ
nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, gia
hạn, cho thôi giữ chức vụ cán bộ bảo
đảm đúng quy trình và thủ tục quy
định, chủ động về nguồn, kịp thời bố
trí nhân sự khi bổ nhiệm, cụ thể: đã
bổ nhiệm tạm thời, bổ nhiệm mới,
bổ nhiệm lại, gia hạn bổ nhiệm, luân
chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các
cấp 186 lượt người, trong đó: Bổ nhiệm
tạm thời: 02 lượt cán bộ; bổ nhiệm
mới: 48 lượt cán bộ; bổ nhiệm lại: 86
lượt cán bộ; luân chuyển: 23 lượt cán
bộ; gia hạn bổ nhiệm: 21 lượt cán bộ
và cho thôi giữ chức vụ: 07 lượt cán
bộ. Đã ban hành Kế hoạch về việc luân
chuyển, điều động, thuyên chuyển

CBCNV VSP giai đoạn 2021 – 2025 và
đã thực hiện luân chuyển, điều động
các cán bộ thuộc Khối Kinh tế - Kế
hoạch, Khối Tổ chức nhân sự và Khối
Thương mại.
- Công tác kiểm tra, giám sát, khen
thưởng, kỷ luật được thực hiện đúng
theo quy định, đã chỉ đạo Ủy ban kiểm
tra Đảng ủy VSP giám sát chuyên đề
đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực
thuộc năm 2021, trọng tâm giám sát
việc thực hiện kết luận kiểm tra năm
2020 của Đảng ủy VSP, hoàn thành
kiểm tra toàn diện các tổ chức cơ sở
đảng năm 2021. Trong năm đã có 14
đảng viên phải thi hành kỷ luật Đảng
với hình thức khiển trách do (trong đó
có 11 đ/c vi phạm chính sách dân số
kế hoạch hóa gia đình).
Bên cạnh những ưu điểm, kết quả
đạt được, trong năm 2021, hoạt động
của Đảng bộ Vietsovpetro vẫn còn một
số tồn tại hạn chế cần quan tâm khắc
phục, cụ thể:
Một là: Công tác phát triển đảng
viên tại Đảng bộ chưa đạt yêu cầu so
với chỉ tiêu của năm theo Nghị quyết
đại hội đã thông qua.

Hai là: Đã để xảy ra 08 vụ tai nạn
lao động làm 10 người bị thương (03
người bị bỏng, 07 người chấn thương
mức độ nặng) và 03 vụ tai nạn sản xuất
(trong đó có 02 vụ nghiêm trọng là vụ
sự cố tại nồi hơi di động số 12 tại Giàn
khai thác đầu giếng GTC-1 vào ngày
04/02/2021 và vụ sự cố rò rỉ khí gas
khu vực đầu giếng trên BK-TNG vào
ngày 09/9/2021).
Nhìn chung, năm 2021, Đảng ủy
Vietsovpetro đã lãnh đạo Hệ thống
chính trị phía Việt Nam giữ vững
khối đoàn kết, phối hợp tốt với phía
Nga trong Liên doanh cùng thực hiện
nhiệm vụ, vượt qua khó khăn do ảnh
hưởng nặng nề của dịch COVID-19, đã
hoàn thành và hoàn thành vượt mức
hầu hết các chỉ tiêu sản xuất – kinh
doanh chính, nhất là chỉ tiêu về sản
lượng khai thác dầu khí, các chỉ tiêu tài
chính, công tác dịch vụ ngoài và công
tác tiết giảm, tối ưu chi phí; kiểm soát
tốt tình hình dịch bệnh COVID-19,
triển khai tiêm vaccine cho CBCNV
đảm bảo an toàn, không gián đoạn
sản xuất. Công tác xây dựng Đảng tiếp
tục được duy trì tốt cả về chính trị, tư
tưởng, tổ chức và kiểm tra giám sát.
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Các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt
động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với
tình hình dịch bệnh; quan hệ hữu nghị
với CBCNV phía Nga tiếp tục được duy
trì tốt. Đảng ủy Vietsovpetro đã triển
khai kịp thời văn bản mới của Đảng và
của Tập đoàn Dầu khí. Mặc dù còn tồn
tại hạn chế nhưng năm 2021 Đảng bộ
Vietsovpetro đã hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ chính trị được giao.
Về phương hướng nhiệm vụ năm
2022, Đảng ủy Vietsovpetro đã ban
hành Nghị quyết số 63-NQ/ĐU ngày
13/12/2021 lãnh đạo các nhiệm vụ
trọng tâm của Đảng bộ Vietsovpetro
năm 2022, gồm 12 nội dung về công
tác sản xuất - kinh doanh. Trong số
đó, Đảng ủy Vietsovpetro đã xác định
2 nhiệm vụ cần đặc biệt quan tâm chỉ
đạo thực hiện, đó là:
1. Triển khai các giải pháp đảm
bảo hoàn thành sản lượng khai thác
dầu/ condensate từ các Lô 09-1 và
09-3/12 (phần của Vietsovpetro) theo
nghị quyết Hội đồng Vietsovpetro lần
thứ 54, phấn đấu vượt mức kế hoạch
được giao.
2. Đảm bảo tiến độ mua sắm, chế
tạo, lắp đặt, xây dựng và đưa vào vận
hành giàn khai thác RC-RB1 và RC10, cho dòng dầu đầu tiên trong Quý
4/2022.
Về công tác xây dựng Đảng và hệ
thống chính trị, Nghị quyết số 63 của
Đảng ủy Vietsovpetro đã xác định cần
làm tốt các nhiệm vụ:
- Các cấp ủy, chính quyền và các
đoàn thể thường xuyên làm tốt công
tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ,
đảng viên, công nhân viên và người lao
động, nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác truyền thông gắn với xây dựng
văn hóa doanh nghiệp Vietsovpetro.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt
động của các tổ chức cơ sở Đảng nhất
là tại cấp chi bộ trực thuộc; chỉ đạo
tổ đẩy mạnh việc tự tổ chức tập huấn
nghiệp vụ cấp ủy, nghiệp vụ công tác
xây dựng Đảng của các đảng ủy cơ sở,
nhất là cấp ủy chi bộ sau đại hội nhiệm
kỳ 2022 – 2025.
- Chỉ đạo tiến hành rà soát, điều
chỉnh bổ sung Quy hoạch BCH các
đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc nhiệm
56 

kỳ 2020 – 2025; Các đảng bộ cơ sở
chuẩn bị tốt và lãnh đạo các chi bộ
trực thuộc tổ chức thành công đại hội
nhiệm kỳ 2022 – 2025.
- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt
công tác phát triển đảng viên tại các
chi/đảng bộ cơ sở; tăng cường giám
sát, kiểm tra việc thực hiện công tác
phát triển đảng của các cấp ủy, trọng
tâm là cấp ủy chi bộ trực thuộc đảng
ủy cơ sở.
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực
hiện Nghị quyết TW4 khóa XIII về tăng
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn
chặn đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ
Chính trị về đấu tranh, phản bác các
quan điểm sai trái, thù địch và tăng
cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng.
- Về công tác cán bộ: chỉ đạo thực
hiện đúng các nghị quyết, quy định về
công tác cán bộ; tiếp tục đổi mới công
tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi
dưỡng và luân chuyển cán bộ; gắn quy
hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu
chuẩn chức danh và đẩy mạnh thực
hiện luân chuyển cán bộ trong nội bộ,
đặc biệt là cán bộ trẻ ở những lĩnh vực,
chuyên môn, kỹ thuật có tính tương
đồng; đảm bảo công tác quy hoạch
cán bộ tổng thể, liên thông giữa các
cấp, các phòng/ban, đơn vị trong toàn
Vietsovpetro. Thực hiện tốt công tác đề
bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động
cán bộ và công tác đánh giá, xếp loại
cán bộ, đảng viên; đảm bảo tính trung
thực của việc kê khai tài sản, thu nhập
của cán bộ và công khai theo quy định
trước khi chuẩn bị đề bạt, bổ nhiệm
luân chuyển, điều động; thường xuyên
rà soát, tham mưu cho lãnh đạo xử
lý nghiêm các trường hợp không còn
đủ tiêu chuẩn để kịp thời cho thôi giữ
chức vụ, miễn nhiệm.
- Về kiểm tra, giám sát: triển khai
thực hiện Chương trình kiểm tra, giám
sát của Đảng ủy Vietsovpetro đối với
các đảng bộ, chi bộ cơ sở năm 2022;
phân công và kiểm tra, giám sát khắc
phục các tồn tại hạn chế của năm 2021;
chú trọng nâng cao chất lượng kiểm

tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm
tra đảng ủy cơ sở đối với hoạt động của
các chi ủy, chi bộ; làm tốt việc phối
hợp kiểm tra của Đảng và thanh kiểm
tra của chính quyền; kịp thời xem xét
xử lý cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng
vi phạm.
- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt Quy
chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần Chỉ
thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của
Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo,
chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài
hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình
mới”; tổ chức tốt Hội nghị Người lao
động cấp Vietsovpetro và cấp cơ sở,
giải quyết kịp thời những kiến nghị
chính đáng của người lao động; tiếp
tục đảm bảo chế độ chăm sóc sức
khỏe, đời sống vật chất, tinh thần, thu
nhập cho CBCNV và người lao động.
- Các đoàn thể triển khai chương
trình công tác năm 2022 đảm bảo thiết
thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính
trị của đơn vị, đảm bảo quyền lợi đoàn
viên hội viên; tích cực tham gia xây
dựng Đảng, tham gia quản lý, xây dựng
chính quyền, văn hóa doanh nghiệp,
ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng
tham gia tệ nạn xã hội của đoàn viên,
hội viên; Chỉ đạo BCH Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh và BCH Hội Cựu chiến binh
chuẩn bị tốt các nội dung và tổ chức
thành công Đại hội cấp cơ sở và Đại hội
cấp Vietsovpetro nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Bước sang năm Nhâm Dần 2022,
Vietsovpetro tiếp tục đứng trước
những khó khăn và thách thức, đó là:
sản lượng các mỏ đã qua thời kỳ khai
thác đỉnh, suy giảm nhanh và diễn
biến khó lường; các khu vực triển vọng
trong vùng hoạt động còn ít tiềm năng,
khả năng gia tăng trữ lượng thấp; giá
dầu vẫn chưa có dấu hiệu ổn định.
Nhưng với bề dày truyền thống của
mình, với tinh thần dám vượt qua
thách thức cùng khát vọng to lớn tìm
kiếm, thăm dò và khai thác thêm nhiều
dầu khí cho đất nước, Đảng bộ Liên
doanh Việt – Nga Vietsovpetro tự tin
sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành
các nhiệm vụ Hội đồng Vietsovpetro
giao cho, giữ vững vị trí, vai trò của đơn
vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc
gia Việt Nam.

Công đoàn Vietsovpetro vượt khó khăn,
đồng hành cùng Người lao động Vietsovpetro
trước đại dịch COVID-19 năm 2021

 HOÀNG BÌNH

N

ăm 2021, đại dịch Covid-19
đã ảnh hưởng không nhỏ
đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của Liên doanh Việt - Nga
Vietsovpetro. Tuy nhiên với việc chủ
động quản trị rủi ro, tự tin và linh hoạt
áp dụng các giải pháp và sự đồng lòng
của Người lao động, Vietsovpetro đã
hoàn thành và hoàn thành vượt mức
các chỉ tiêu đề ra trong năm, theo
đó đến hết năm 2021, Vietsovpetro
khai thác được 3 triệu 165 nghìn tấn
dầu, vượt trên 165 nghìn tấn, tương
đương 105,5% so với chỉ tiêu được
giao, đặc biệt vượt mức cả hai nhiệm
vụ khai thác bổ sung do Hội đồng 53
giao cho. Sản lượng khí thiên nhiên
đạt 83,7 triệu m3 (109,2% kế hoạch).
Cung cấp về bờ hơn 0,91 tỷ m3 khí
(101% kế hoạch). Tổng doanh thu từ
hoạt động dầu khí (gồm Lô 09-1 và
09-3/12 - phần VSP) đạt 1 tỷ 685 triệu
USD (149% kế hoạch); nộp NSNN
hơn 931 triệu USD (154% kế hoạch),
lợi nhuận hai Phía gần 283 triệu USD
(174% kế hoạch). Góp phần vào thành
công chung là sự đồng hành của tổ
chức Công đoàn Vietsovpetro, chỗ
dựa vững chắc, tin cậy của đội ngũ
Người lao động (NLĐ), cùng chính
quyền thực hiện thắng lợi mọi nhiệm
vụ chính trị, vì sự phát triển bền vững
của Vietsovpetro.
Theo đó, năm 2021, Công đoàn
Vietsovpetro đã thực hiện tốt công
tác tham gia xây dựng và giám sát
thực hiện các các chế độ, chính sách
đối với NLĐ đảm bảo đúng với quy
định của Bộ luật Lao động, phối hợp
với chính quyền các cấp tổ chức đối
thoại định kỳ phù hợp với quy chế
và tình hình dịch bệnh trên địa bàn
Vũng Tàu. Trong năm đã có 90 kiến

Tham dự chương trình Tọa đàm chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập
Công đoàn DKVN.

nghị của NLĐ được giải đáp thỏa
đáng, trong đó 80 kiến nghị được xử
lý ở cấp các đơn vị thành viên, 10 kiến
nghị được xử lý ở cấp Vietsovpetro;
động viên, khuyến khích CBCNV
tham gia hoạt động sáng kiến, sáng
chế; có 61 giải pháp được công nhận
là sáng kiến với hiệu quả kinh tế đem
lại 7,8 triệu USD. Tổng tiền thưởng
Công đoàn đã chi cho các sáng kiến
là 230 triệu đồng; quản lý tốt mạng
lưới ATVSV với 424 thành viên góp
phần nâng cao chất lượng công tác
ATVSLĐ; hoàn thành 03 công trình thi
đua chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày
thành lập Vietsovpetro, tiết kiệm được
cho đơn vị khoảng 3 tỷ đồng. Công
đoàn đã triển khai và tổ chức thành
công các hoạt động trong Tháng Công
nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ
năm 2021; cấp phát cấp phát 79.899
khẩu trang vải và N95 cho toàn thể
CBCNV-NLĐ, cũng như người lao
động làm việc theo hợp đồng thời

vụ tại các đơn vị trong Vietsovpetro;
tổ chức tập huấn công tác tài chính
và kiểm tra năm 2021 cho các cán bộ
Công đoàn CSTV thu hút 40 cán bộ
tham gia; tuyên truyền và triển khai
đến CBCNV-NLĐ nghiên cứu, học
tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng,
bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 –
2026; thực hiện tốt chủ trương, chính
sách của nhà nước và đơn vị, các quy
định liên quan tới quyền lợi và trách
nhiệm của người lao động, đặc biệt là
công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Trong năm, 79 văn bản tư vấn và các
giải đáp pháp luật hàng tháng đã được
triển khai tới các đơn vị. 392 tin, bài
về hoạt động Công đoàn được đăng
tải trên các phương tiện thông tin
đại chúng. Công đoàn Vietsovpetro
thường xuyên tổ chức thăm hỏi cán
bộ, đoàn viên nhân dịp lễ tết, ốm
đau, gia đình gặp khó khăn, đặc biệt
là những CBCNV bị ảnh hưởng bởi
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đại dịch Covid-19 và tuyến đầu phòng
chống dịch, chăm lo cho hơn 17.388
cháu thiếu nhi là con CBCNV, các
hoạt động trên được thực hiện với
số tiền trên 4 tỷ đồng; duy trì tổ chức
các hoạt động VHTT quần chúng
phù hợp với tình hình dịch bệnh với
03 giải thể thao nội bộ được tổ chức
thu hút 991 lượt người lao động tham
gia; tổ chức các hoạt động nữ công
nhân ngày 8-3, 20-10, cuộc thi clip
theo hình thức trực tuyến nhân ngày
Gia đình Việt Nam và ngày Phụ nữ
Việt Nam thu hút đông đảo chị, em,
gia đình CBCNV-NLĐ tham gia; phối
hợp tổ chức các hoạt động hè thu hút
trên 200 lượt con CBCNV tham gia
thông qua 02 cuộc thi theo hình thức
online “Vietsovpetro Kids Got Talent
2021” và vẽ tranh phòng, chống dịch
Covid-19. Công đoàn hỗ trợ kịp thời
công tác phòng, chống dịch trên địa
bàn Tỉnh; phối hợp, tổ chức các hoạt
động của Công đoàn Dầu khí Việt
Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh BRVT và Công đoàn phía Nga.
Với những kết quả đạt được, Công
đoàn Vietsovpetro đã hoàn thành tốt
các chương trình công tác đề ra từ
đầu năm. Các hoạt động được tổ chức
đảm bảo tính tiết kiệm, phù hợp với
tình hình dịch bệnh, đạt chất lượng và
hiệu quả cao. Bên cạnh đó là việc kịp
thời chỉ đạo Công đoàn các cấp chú
trọng làm tốt công tác tư tưởng cho
cán bộ, đoàn viên và người lao động
tiếp tục yên tâm công tác, đảm bảo
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thực hiện liên tục, an toàn, hiệu quả
nhiệm vụ sản xuất của Vietsovpetro.
Bước sang năm 2022, từ thực tiễn
hoạt động và dự báo tình hình, Công
đoàn Vietsovpetro xác định nhiệm
vụ trọng tâm năm 2022 gồm các nội
dung quan trọng: tiếp tục thực hiện
tốt các chức năng chính của tổ chức
Công đoàn là đại diện, bảo vệ quyền
và lợi ích, hợp pháp, chính đáng của
người lao động; đặc biệt chú trọng
kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế
độ, chính sách đối với CBCNV-NLĐ,
phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại
định kỳ và Hội nghị Người lao động,
tham gia chuẩn bị các kiến nghị về chế
độ chính sách đối với người lao động
trong các kỳ Hội đồng Vietsovpetro;
tích cực tham gia công tác SKSC, phối
hợp tổ chức tốt hoạt động mạng lưới

ATVSV góp phần nâng cao chất lượng
công tác ATVSLĐ; tuyên truyền, vận
động CBCNV-NLĐ thực hiện tốt chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà
nước và của đơn vị; tổ chức các hoạt
động chào mừng 40 năm Ngày Thành
lập Công đoàn Liên doanh Việt - Nga
Vietsovpetro phù hợp với điều kiện
phòng, chống dịch bệnh; quan tâm
công tác chăm lo đến đời sống vật
chất và tinh thần cho người lao động
thông qua các hoạt động văn hóa,
thể thao quần chúng, tham quan, du
lịch cho CBCNV-NLĐ; kịp thời thăm
hỏi, tặng quà, trợ cấp cho CBCNV có
hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đối
với đoàn viên, người lao động bị ảnh
hưởng do dịch Covid-19; xây dựng kế
hoạch và hướng dẫn các Công đoàn
CSTV tổ chức Đại hội Công đoàn các
cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao, với vai trò và vị trí của mình tổ
chức Công đoàn các cấp cần phải tiếp
tục thay đổi phương pháp hoạt động,
chủ động trong tình hình mới, tận
dụng tối đa các nguồn lực, phát huy trí
tuệ, đoàn kết một lòng, phát huy tinh
thần lao động sáng tạo, hiệu quả để
cùng với Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc
Vietsovpetro vượt qua các khó khăn
thách thức, giúp cho Vietsovpetro tiếp
tục phát triển ổn định và bền vững.
Đây cũng chính là cách tốt nhất để
đảm bảo việc làm, thu nhập, quyền
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của
Người lao động.

Kết quả công tác đoàn và phong trào thanh
niên năm 2021 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

 VÕ VĂN CHÂU

T

hực hiện Nghị quyết của Đảng
ủy Vietsovpetro về lãnh đạo
thực hiện nhiệm vụ công tác
năm 2021 và Chương trình công tác
năm 2021 của Đoàn Thanh niên Tập
đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Ban
Chấp hành Đoàn Vietsovpetro đã xây
dựng ban hành Chương trình công tác
số 27 CTr/ĐTN – VSP ngày 14/01/2020
chủ đề công tác năm “Tuổi trẻ tiếp nối
truyền thống, phát huy văn hóa Liên
doanh Việt – Nga Vietsovpetro” với
các nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể hóa
các giải pháp để tổ chức thực hiện.
Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh
COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp
tại Miền Nam và tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu, đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt
động Đoàn trong toàn Vietsovpetro,
một số hoạt động đề ra từ đầu năm đã
bị gián đoạn, không tổ chức được. Tuy
nhiên được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo
điều kiện của Đoàn Tập đoàn, Đảng ủy
và lãnh đạo các cấp trong Vietsovpetro,
Đoàn Vietsovpetro đã nỗ lực, đề ra các
giải pháp, linh động triển khai và thực
hiện các hoạt động với tinh thần sáng
tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình
phòng, chống dịch bệnh để tổ chức
triển khai đảm bảo thực hiện tốt các
nội dung, chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết
quả Đoàn thanh niên Liên doanh Việt
– Nga Vietsovpetro đã đạt được những
thành tích đáng khích lệ trong công
tác Đoàn và phong trào thanh niên
năm 2021.
Trong công tác tuyên truyền,
giáo dục: Đoàn Vietsovpetro đã
tích cực triển khai các văn bản chỉ
đạo của Đoàn Tập đoàn và Đảng
ủy Vietsovpetro thông qua hệ thống
mail nội bộ và trang mạng xã hội của

ĐCS Viện NCKH&TK có công trình tuyên dương 1 trong 10 công trình tiêu biểu
Khối doanh nghiệp Trung ương.

Đoàn Vietsovpetro trong đó tập trung
thực hiện Nghị quyết số 23NQ/ĐU
ngày 17/12/2020 về lãnh đạo thực
hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
của Đảng bộ Liên doanh Việt – Nga
Vietsovpetro; kế hoạch số 05-KH/ĐU
về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính
trị năm 2021. Tổ chức tuyên truyền
về các hoạt động của Đoàn với nhiều
chủ đề, đa dạng phù hợp với tình hình
phòng, chống dịch bệnh COVID-19
gắn liền với các sự kiện lớn của đất
nước, của ngành và đơn vị, trong đó
trọng tâm là công tác tuyên truyền
chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,
40 năm ngày thành lập Liên doanh
Việt – Nga Vietsovpetro, 60 năm ngày
truyền thống ngành Dầu khí và chào
mừng thành công Đại hội Đảng toàn
quốc lần thứ XIII.
Hình thức tuyên truyền các văn

bản các cấp được thực hiện thông
qua hình ảnh cổ động, infographic,
mạng xã hội facebook được Đoàn
Vietsovpetro và các cơ sở Đoàn áp
dụng, đem lại hiệu quả cao, truyền
tải thông tin nhanh chóng. Bên cạnh
đó thường trực Đoàn Vietsovpetro đã
thông tin kịp thời tình hình sản xuất,
kinh doanh và những chủ trương,
chính sách của Đảng ủy, Ban Tổng
Giám đốc nhằm chia sẻ và làm tốt
công tác tư tưởng cho ĐVTN đang
làm việc tại các đơn vị.
Kịp thời quán triệt các văn bản
của lãnh đạo Vietsovpetro về thực
hiện các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19 tại Vietsovpetro trong
tình hình diễn biến phức tạp; tuyên
truyền toàn đến toàn thể CBCNV
Vietsovpetro và gia đình tuân thủ,
thực hiện nghiêm quy định giãn cách
xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng
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Đoàn Vietsovpetro đón nhận Bằng khen TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 90 năm thành thập Đoàn.

Chính phủ và quy định 5K của ngành
Y tế trong sinh hoạt và làm việc; chia
sẻ, đồng hành với đơn vị trong việc áp
dụng giải pháp “3 tại chỗ” đảm bảo
sản xuất kinh doanh đặc biệt là hoạt
động khai thác dầu khí trên công trình
biển; cử đoàn viên, thanh niên tham
gia hỗ trợ nhân lực cho Trung tâm Y
tế Vietsovpetro công tác tổ chức tiêm
vắc xin cho người lao động ngành Dầu
khí tại TP. Vũng Tàu
Trong việc thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn: Tuổi trẻ Vietsovpetro
đã thể hiện được vai trò của mình
trong các hoạt động sản xuất kinh
doanh của đơn vị, nổi bật là phong
trào thi đua đăng ký thực hiện công
trình, phần việc thanh niên, phát huy
sáng kiến sáng chế. Kết quả đã có 37
công trình thanh niên các cấp đăng
ký đảm nhận thực hiện các cấp (trong
đó có 06 công trình cấp Đoàn Khối
DNTW, 01 công trình Trung ương
đoàn đang xem xét bình chọn công
trình tiêu biểu toàn quốc 2021), hiệu
quả về kinh tế với giá trị làm lợi, tiết
kiệm cho đơn vị hơn 13 tỷ đồng. Tiêu
biểu trong đó là công trình “Cải tiến
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bộ trạm nén khí đơn thành trạm nén
khí đôi phục vụ đo vertical seismic
profile” do Đoàn cơ sở XN Địa vật lý
giếng khoan thực hiện, với giá trị làm
lợi cho đơn vị là 7,4 tỷ đồng.
Có 46 sáng kiến, ý tưởng sáng tạo
của đoàn viên, thanh niên được đăng
ký thực hiện các cấp; 02 cơ sở Đoàn
được tuyên dương tập thể tiêu biểu
trong phong trào “Sáng tạo trẻ”; 02
đoàn viên được khen thưởng danh
hiệu “Người thợ trẻ giỏi” lần thứ XII
(Viện NCKH&TK, XN Khoan và SG); có
01 đề tài trong top 10 Giải thưởng đổi
mới, sáng tạo phát triển doanh nghiệp
lần thứ II năm 2021 (Viện NCKH&TK).
Các cơ sở đoàn đã tổ chức 18
buổi sinh hoạt công nghệ, đào tạo
nội bộ liên quan trực tiếp đến công
tác sản xuất tại đơn vị (Đoàn cơ sở Xí
nghiệp khai thác, Bộ máy điều hành,
CNTT&LL,...). Đặc biệt, nhân kỷ niệm
90 năm ngày thành lập ĐTNCS Hồ
Chí Minh (26/3), Đoàn Vietsovpetro
đã tổ chức hội thảo chuyên đề “Văn
hóa Doanh nghiệp – Nền tảng thành
công (Corporate Culture - Together

We Win)” thu hút 100 đoàn viên thanh
niên tham gia với các nội dung như
tư duy và thói quen cốt lõi kiến tạo
thành công, văn hóa doanh nghiệp
là gì và tại sao phải xây dựng, 5 điểm
chết trong Teamwork và 6 chìa khóa
xây dựng Winning Team…qua đó đã
giúp các bạn đoàn viên thanh niên
nhận thức và hiểu rõ vai trò của văn
hoá doanh nghiệp trong sự phát triển
bền vững của đơn vị, cần chủ động
và nghiêm túc thực hiện những quy
định, tham gia xây dựng nền tảng
vững chắc cho văn hoá của đơn vị.
Song song với các hoạt động xung
kích thực hiện nhiệm vụ chính trị của
đơn vị, các cấp bộ Đoàn cũng đã tích
cực triển khai các hoạt động tình
nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an
sinh xã hội, chương trình về biển đảo
với nhiều hoạt động thiết thực như:
bàn giao 01 nhà đại đoàn kết tại huyện
đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận; thăm
và tặng quà cho 60 em khuyết tật có
hoàn cảnh khó khăn tại Mái ấm Thiên
Thần thuộc Giáo xứ Chu Hải, huyện
Tân Thành. Tổ chức chương trình
an sinh xã hội “Niềm vui cho em” với

nội dung thăm và tặng quà cho hơn
100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn tại Trung tâm bảo trợ trẻ em TP.
Vũng Tàu...; hỗ trợ đoàn viên thanh
niên 02 cơ sở Đoàn Trung tâm Y tế và
Khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro tham
gia công tác phòng, chống dịch với
tổng số tiền 10 triệu đồng. Đặc biệt
trong thời gian tình hình dịch bệnh
phức tạp vừa qua, khi tỉnh BR-VT thực
hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính
phủ, 9 cơ sở Đoàn trong Vietsovpetro
đã hưởng ứng chương trình “Triệu túi
An sinh” do Trung ương Đoàn phát
động triển khai quyên góp và trao tặng
“Túi An sinh” cho những gia đình có
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
phường Thắng Nhất, phường Thắng
Nhì, phường Nguyễn An Ninh, thành
phố Vũng Tàu và xã Phước Thuận –
huyện Xuyên Mộc. Sau hơn hai tuần
phát động, chương trình đã nhận
được số tiền hỗ trợ gần 80 triệu đồng
tương đương với 200 túi An sinh (mỗi
túi An sinh có giá trị khoảng 400.000
bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu
như mì tôm, nước mắm, đường, các
loại sữa và đồ hộp). Chương trình
cũng đã gửi tặng 50 “Túi An sinh” đến
CBCNV Khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro
có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng
do dịch COVID-19. Tổng số tiền cho

các hoạt động trên là 643 triệu đồng.
Bên cạnh đó, các bạn đoàn viên
thanh niên của Đoàn cơ sở Trung tâm
Y tế là các y, bác sỹ, điều dưỡng với
tinh thần “chống dịch như chống giặc”
đã xung kích tham gia vào các đội tình
nguyện hỗ trợ tỉnh BR-VT thực hiện
công tác phòng, chống dịch với các
nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm cộng
đồng với 36.356 lượt người được lấy
mẫu, tiêm vắc xin, hỗ trợ tại các bệnh
viện điều trị và bệnh viên dã chiến của
Tỉnh. Chủ trì Cụm hoạt động Dầu khí
Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Bệnh
viện chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) tổ
chức ngày hội hiến máu tình nguyện
năm 2021 với chủ đề “Một giọt máu
cho đi – Một cuộc đời ở lại”, kết quả
thu được 220 đơn vị máu. Bên cạnh
đó, Đoàn Vietsovpetro đã tổ chức cho
291 đoàn viên, thanh niên tham gia
chương trình hiến máu nhân đạo đo
Công đoàn Vietsovpetro phát động.
Tổ chức trồng 100 cây xanh
tại Khu nghỉ dưỡng Vietsovpetro,
huyện Xuyên Mộc và Đoàn cơ sở Viện
NCKH&TK phối hợp cùng Trung đoàn
3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 trồng 200
cây xanh hưởng ứng lời kêu gọi của
Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó
các cơ sở Đoàn cũng tổ chức được các
hoạt động như: tổ chức giải leo núi kết

hợp nhặt rác tại núi lớn (Chi đoàn cơ
sở Trung tâm CNTT&LL); tổ chức dọn
dẹp vệ sinh nhà xưởng, công trường
hưởng ứng Tháng Môi trường (Đoàn
cơ sở XN Xây lắp),...
Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(26/3), Đoàn Vietsovpetro đã tổ chức
Lễ kỷ niệm kết hợp tuyên dương các
tập thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc trong công tác Đoàn năm 2020,
gặp mặt, giao lưu cán bộ Đoàn các
thời kỳ và ra mắt ca khúc “Tuổi trẻ
Vietsovpetro” với sự tham gia của 120
cán bộ, đoàn viên thanh niên các đơn
vị. Tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề
“Nhiệt huyết sức trẻ Vietsovpetro”, kết
quả có 145 tác phẩm gửi dự thi lan tỏa
và thể hiện những hình ảnh đẹp của
ĐVTN với tinh thần xung kích tình
nguyện, tiên phong sáng tạo trong
các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng
và trong lao động sản xuất, chung
sức đồng lòng xây dựng và phát triển
Vietsovpetro.
Phối hợp với Ban Nữ công, Hội
Cựu chiến binh Vietsovpetro tổ chức
hành trình “Vì biển đảo quê hương”
năm 2021 tại huyện đảo Phú Quý,
tỉnh Bình Thuận với các hoạt động:
trao nhà Đại đoàn kết cho bà con
ngư dân có hoàn cảnh khó khăn;
tặng học bổng cho các em học sinh
nghèo vượt khó học giỏi; tặng cờ Tổ
quốc cho các ngư dân đánh bắt xa
bờ; dâng hương tưởng niệm tại ngọn
Đuốc Bác Hồ, thực hiện nghi thức
chào cờ tại Cột mốc chủ quyền Tổ
quốc, teambuilding rèn luyện sức
khỏe, nhặt rác tuyên truyền bảo vệ
môi trường sinh thái, bảo vệ biển
xanh,... Ngoài ra, các cơ sở Đoàn đã tổ
chức được 24 hoạt động thi đấu giao
hữu thể thao các môn bóng đá, cầu
lông, teambuilding, tổ chức lễ trưởng
thành Đoàn, tặng áo thanh niên,... thu
hút được 605 lượt ĐVTN tham gia.
Bên cạnh đó công tác chăm sóc
giáo dục thiếu niên nhi đồng cũng
được Đoàn Vietsovpetro quan tâm
chú trọng . Phối hợp với Công đoàn
thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng
kế hoạch hoạt động hè năm 2021 cho
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Các cơ sở đoàn phối hợp phát túi an sinh hỗ trợ người dân có
hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch tại Vũng Tàu.

con CBCNV Vietsovpetro phù hợp với
tình hình phòng, chống dịch bệnh với
02 cuộc thi dành cho 03 lứa tuổi cấp I,
II, III: thi clip trực tuyến “Vietsovpetro
Kids Got Talent 2021” thu hút 71 clip
tham gia với 56 giải được trao; cuộc
thi vẽ tranh trực tuyến với chủ đề
“Thiếu nhi Vietsovpetro chung tay
phòng, chống dịch COVID-19”, kết
quả đã nhận được rất nhiều tác phẩm
tranh vẽ của các em thiếu nhi với 60
giải được trao. Gửi danh sách các em
đạt giải các môn học cấp Quốc gia và
Quốc tế năm học 2020 – 2021 để trình
Đoàn Tập đoàn khen thưởng.
Trong năm 2021, các cấp bộ Đoàn
đã tích cực trong công tác tham
mưu cho các cấp ủy Đảng về công

tác thanh niên bám sát với nhiệm vụ
chính trị, hoạt động sản xuất kinh
doanh của đơn vị. Tích cực tham gia,
hưởng ứng và thực hiện sự chỉ đạo
của Đảng trong công tác kiện toàn
tổ chức, xây dựng các chương trình
hành động; tuyên truyền thực hiện
các Chỉ thị, Kế hoạch, Kết luận, Nghị
quyết của Đảng ủy, Ban Tổng giám
đốc về các hoạt động giáo dục truyền
thống, chính trị, pháp luật, sản xuất
kinh doanh, chăm sóc thiếu niên nhi
đồng là con em CBCNV. Công tác giới
thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được
các cấp bộ Đoàn tiếp tục quan tâm
triển khai thực hiện; trong năm đã
có 102 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho
Đảng xem xét kết nạp trong đó có 18
đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng

Tổ chức chương trình hưởng ứng trồng cây xnah Tháng Thanh niên 2021.
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sản Việt Nam.
Có thể thấy rằng, công tác Đoàn
và phong trào thanh niên của Đoàn
Vietsovpetro trong năm qua đã kịp
thời tổ chức tốt các nội dung phù
hợp với tình hình của đơn vị. Trước
diễn biến hết sức phức tạp dịch bệnh
COVID-19, Đoàn Vietsovpetro đã bám
sát sự chỉ đạo của Đoàn Tập Đoàn
và Đảng ủy Vietsovpetro, cụ thể
hóa đổi mới công tác chỉ đạo nhằm
chuyển tải kịp thời các nội dung tới
các cơ sở Đoàn. Ban Chấp hành Đoàn
Vietsovpetro đã hoàn thành tốt các
chương trình công tác đề ra từ đầu
năm. Các hoạt động được tổ chức
lồng ghép phù hợp với điều kiện
tình hình dịch bệnh, đảm bảo tính
tiết kiệm và đạt chất lượng, hiệu quả
cao. Với những kết quả đạt được,
Đoàn Thanh niên Vietsovpetro được
Đoàn Tập Đoàn xếp loại đơn vị xuất
sắc dẫn đầu trong công tác đoàn và
phong trào thanh niên năm 2021. Kết
quả đạt được trên các lĩnh vực hoạt
động ấy, đã phần nào thể hiện được
sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần làm
việc nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo
của BCH Đoàn các đơn vị, đặc biệt
là sự tham gia, cống hiến nhiệt tình
của các bạn đoàn viên, thanh niên.
BCH Đoàn Vietsovpetro sẽ nỗ lực
cùng 1.595 đoàn viên VSP xây dựng
tổ chức Đoàn VSP ngày càng vững
mạnh, các hoạt động sẽ đi vào chiều
sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa
trong năm 2022.

Hội Cựu chiến binh Vietsovpetro quyết tâm
thực hiện thắng lợi Đại hội Cựu chiến binh
các cấp nhiệm kỳ 2022-2027

 NGỌC HÒA

Quán triệt sâu sắc Chỉ
thị, Hướng dẫn cấp trên,
chủ động xây dựng kế
hoạch cấp mình. Với chủ
đề “Trung thành - đoàn
kết- gương mẫu - đổi
mới - nghĩa tình”, Hội
Cựu chiến binh các cấp
Liên doanh Việt - Nga
Vietsovpetro quyết tâm
hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ Đại hội nhiệm
kỳ 2022-2027 thành
công tốt đẹp.

Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần 4, triển khai công tác đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ
2022-2027. Ảnh: MAI THẮNG

Chủ động kế hoạch,
triển khai đồng bộ
Một trong bốn nhiệm chính trị
được Hội cựu chiến binh Liên doanh
Việt - Nga Vietsovpetro xác định trọng
điểm năm 2022 là đại hội Cựu chiến
binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.
Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu
sự trưởng thành lớn mạnh và không
ngừng phát triển; mà còn khẳng định
bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm của cán
bộ, hội viên cựu chiến binh trong
nhiệm kỳ mới.
Xác định Đại hội Cựu chiến binh
các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 là nhiệm

vụ đặc biệt quan trọng, ngay từ tháng
6 năm 2021, Ban Chấp hành Hội đã
quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của
Đảng bộ các cấp, Chỉ thị, Hướng dẫn
của Hội Cựu chiến binh Tập đoàn dầu
khí Việt Nam, xây dựng kế hoạch cấp
mình, triển khai hướng dẫn, tài liệu,
mẫu biểu cho các cấp hội cơ sở tổ
chức thực hiện.
Song song với triển khai hướng
dẫn công tác đại hội theo tiến trình
biểu hằng quí, Hội đã cụ thể hóa 12
loại mẫu biểu, kịch bản liên quan,
phát hành đến các Hội cơ sở. Ban
Chấp hành tiến hành hội nghị chuyên

đề, xác định chủ đề, thời gian đại hội,
triển khai các bước tiến trình thực
hiện kế hoạch đã đề ra. Căn cứ vào
nhiệm vụ và năng lực, giao nhiệm vụ
cho từng ủy viên ban chấp hành phụ
trách trên từng mặt công tác. Giúp
đỡ các Hội cơ sở xây dựng báo cáo
chính trị và nhân sự bầu vào Ban chấp
hành nhiệm kỳ mới, với yêu cầu: “Báo
cáo chính trị ngắn gọn, có trọng tâm,
trọng điểm, nêu rõ ưu điểm, khuyết
điểm, mặt làm được, mặt tồn tại hạn
chế, tránh dài dòng, không có trọng
điểm, không nêu được phương hướng
trọng tâm trong nhiệm kỳ mới”.
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Ban chấp hành nhất trí cao với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đại hội
CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: MAI THẮNG

Phần dự kiến nhân sự đặc biệt chú
trọng đến “khâu lựa chọn người có
đức, có tài, có lòng nhiệt huyết, có sở
trường” về hoạt động, vận động trong
công tác hội. Các nguyên tắc “đúng
tuổi, sức khỏe, trình độ, nhiệt huyết”
được đặt lên hàng đầu trong công tác
lựa chọn nhân sự Ban chấp hành.
Với tiêu chí “trẻ hóa đội ngũ cán
bộ”, “lựa chọn kỹ người, đánh giá
đúng năng lực”, 100% nhân sự dự
kiến vào Ban chấp hành nhiệm kỳ
2022-227 được “sàng lọc” chu đáo,
đúng nguyên tắc tập trung dân chủ
bằng các phương pháp “bỏ phiếu
tín nhiệm” hoặc, “thăm dò ý kiến”,
và “lựa chọn từ năng lực hoạt động
thực tiễn”. Qua thâm nhập thực tế và
báo cáo của các Hội cơ sở, có 7/7 Ban
Chấp hành đã làm tốt công tác quán
triệt nhiệm vụ, lựa chọn nhân sự bầu
vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới đáp
ứng được các tiêu chí căn bản về độ
tuổi, trình độ, phẩm chất, năng lực và
có khả năng hoạt động công tác Hội,
có năng lực cao, sẵn sàng tổ chức đại
hội với quyết tâm hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ.

kiện chính trị quan trọng trong năm
2022. Song song với thực hiện “các
khâu, các bước” theo tiến trình kế
hoạch của Đại hội, Ban chấp hành các
cấp Hội đã sẵn sàng cho ngày hội lớn.
Để rút kinh nghiệm và nâng cao
chất lượng đại hội, Ban Chấp hành
quyết định lựa chọn Hội CCB cơ sở
Xí nghiệp Dịch vụ Cảng làm đơn vị
“đại hội điểm” vào trung tuần tháng
2-2022. Tổ chức rút kinh nghiệm kịp
thời trước khi các Hội tổ chức đại hội.

Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh
cấp Vietsovpetro dự kiến tổ chức vào
trung tuần tháng 5-2022…
Những ngày đầu xuân năm mới,
cán bộ, hội viên trong toàn Hội
giấy lên phong trào thi đua sôi nổi
chào mừng Xuân Nhâm Dần 2022,
92 năm ngày thành lập Đảng cộng
sản Việt Nam (3/2/1930-3/2-2022),
đặc biệt chào mừng Đại hội Đai biểu
Hội cựu chiến binh Liên doanh Việt
- Nga Vietsovpetro lần thứ VI nhiệm
kỳ 2022-2027. Trong hàng trăm việc
nghĩa, hàng chục hoạt động thiết ấy,
phải kể đến việc thăm, tặng quà Tết
của Ban chấp hành Hội CCB Xí nghiệp
Dịch vụ Cảng cho người nhiễm chất
độc gia cam đi-ô-xin và gia đình chính
sách, gia đình có công với các mạng
trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
Đó là việc thăm, hỏi, động viên, tặng
quà của của Ban Chấp hành Hội CCB
Vietsovpetro đối với hội viên có bệnh
hiểm nghèo, bệnh mãn tính dài ngày,
và gia đình cựu chiến binh có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn. Đó là những
kết quả đã hoàn thành trong “tiến
trình các bước” tiến tới Đại hội….
Với tinh thần “chủ động sáng
tạo, đoàn kết đổi mới”, Đại hội Cựu
chiến binh Liên doanh Việt - Nga
Vietsovpetro các cấp nhiệm kỳ 20222027 nhất định sẽ thành công tốt đẹp.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn
Xác định Đại hội Đại biểu Hội
Cựu chiến binh Liên doanh Việt- Nga
Vietsovpetro nhiệm kỳ 2022-2027 là sự
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Đồng chí Đặng Đình Công, Chủ tịch Hội CCB Vietsovpetro, nhận hoa chúc mừng
của Ban Chấp hành, nhân dịp nhận chức vụ Phó chủ tịch Hội CCB Tập đoàn Dầu
khí Việt Nam. Ảnh: MAI THẮNG

Bác Hồ trồng
cây đa tại xã Vật
Lại, Ba Vì, Hà Tây
(nay là Hà Nội)
ngày 16/2/1969.
Ảnh tư liệu

Khắc sâu lời Bác

về Tết trồng cây
 TRỊNH DŨNG, THANH MAI

Trồng cây xanh khi
Tết đến xuân về,
không chỉ là nét đẹp
văn hóa hồi sinh
được lưu truyền từ
đời này qua đời khác,
mà còn thể hiện tình
cảm tri ân của toàn
Đảng, toàn quân,
toàn dân ta thực hiện
di chỉ của Chủ tịch Hồ
Chí Minh. Tết trồng
cây đã trở thành nhu
cầu rất yếu trong đời
sống người Việt mỗi
khi Tết đến xuân về.

Nhớ những lần Bác trồng cây
63 năm trước, ngày 28/11/1959, Chủ
tịch Hồ Chí Minh lúc đó lấy bút danh Trần
Lực viết bài “Tết trồng cây” đăng trên Báo
Nhân Dân kêu gọi mọi người, mọi nhà,
mọi tổ chức đoàn thể tích cực trồng và
chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường sinh
thái. Đồng thời Người đề nghị nên có một
ngày trong năm để mọi người dân tổ chức
trồng cây trên phạm vi cả nước.
Ngay sau lời kêu gọi của Bác, mùa xuân
Canh Tý năm 1960 của thế kỷ XX, nhân
dân trên mọi miền đất nước tổ chức Tết
trồng cây với tinh thần “Mùa xuân là Tết
trồng cây, làm cho đất nước càng ngày
càng xuân”. Và cũng kể từ đó, phong trào
trồng cây canh trên phạm vi cả nước đã
trở thành nền nếp mang phong tục tập
quán, nét đẹp nhân sinh giàu tính nhân
văn của người Việt Nam mỗi khi Tết đế

xuân về. Những phong trào Tết trồng cây
có giá trị nhân văn sâu sắc mang đậm dấu
ấn dân tộc như một thông điệp toàn dân
bảo vệ môi trường sinh thái phải kể đến:
“Tết trồng cây vì miền Nam ruột thịt”, “Tết
trồng cây đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”,
“Tết trồng cây làm theo lời Bác”, “Tết trồng
cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”…
Để hiểu hơn về những lần Bác Hồ trồng
cây khi sinh thời, tôi gọi điện cho Giáo sư
Sử học Lê Văn Lan xin được thỉnh giáo
“những lần Người trồng cây khi xuân về
Tết đến”. Từ Hà Nội, Giáo sư sử học Lê
Văn Lan nghẹn ngào cảm xúc nói qua điện
thoại: “Hơn 60 mùa xuân, dân Việt chúng
ta vẫn trồng cây mỗi khi Tết đến xuân về.
Điều đó nói lên rằng, lời kêu gọi của Bác
Hồ về Tết trồng cây vẫn còn nguyên giá trị
tươi mới. Nó trở thành thông điệp và động
lực sống xanh cho dân tộc ta truyền từ thế
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“Tết trồng cây” là một nét đẹp truyền thống văn hóa của người Việt
Nam. Kể từ ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây đến nay đã 63 năm,
nhưng ý nghĩa sâu sắc của Tết đặc biệt này vẫn còn nguyên giá trị.
Mỗi cây được trồng sẽ đem đến màu xanh cho đời sống nhân sinh.
Màu xanh sẽ là nhựa sống đồng hành với con người nối tiếp nhau
qua nhiều thế hệ. Mỗi cán bộ, công nhân viên Vietsovpetro sẽ giữ mãi
truyền thống tốt đẹp về Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Môi trường xanh, sạch, đẹp trước toà nhà Bộ máy Điều hành của Liên doanh Vietsovpetro. Ảnh: MAI THẮNG

hệ này sang thế hệ khác”.
Viết về cuộc đời sự nghiệp của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong chính
sử văn hoá ghi lại nhiều lần Bác
trồng cây mùa xuân. Đó là chiều
ngày 11/1/1960, trên công trường
Công viên Thống Nhất Hà Nội, hàng
ngàn người từ nhiều địa phương trong
thành phố đang hăng hái thi đua lao
động xã hội chủ nghĩa, làm cho công
viên thêm xanh, sạch, đẹp hơn. Bỗng
có tiếng ai đó reo lên: “Bác Hồ! Bác Hồ
đến”. Tất cả các ánh mắt hướng về
hướng Bác đang đi tới. Bác trong bộ
quần áo màu nâu sẫm giản dị, nhanh
nhẹn bước xuống xe đi vào trong công
viên. Bác tươi cười đưa tay vẫy chào
mọi người. Mọi người trong công viên
chạy ùa về phía Bác vui mừng khôn
xiết. Bác đến bên một hố đất rộng, đặt
một cây đa nhỏ được đặt xuống hố rồi
nhanh nhẹn xắn tay áo, xúc từng xẻng
đất vun vào gốc cây đa trong tiếng vỗ
tay cổ vũ của mọi người. Trồng cây
xong, Bác ngồi xuống mô đất nhỏ bên
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gốc cây vừa trồng, nói: “Chúng ta ra
sức thi đua làm tốt việc xây dựng vườn
hoa. Rồi đây công viên hoàn thành,
chiều chiều hay ngày chủ nhật các cô,
các chú ra công viên hóng mát xem
hoa, ngắm cây cỏ, vui chơi giải trí để
rồi lại bắt tay công tác, sản xuất hăng
hái hơn...”.
Những năm đế quốc Mỹ dùng chất
độc hóa học và bom cháy hủy diệt
cây cối và những cánh rừng ở miền
Nam, Bác đã kêu gọi nhân dân miền
Bắc trồng cây vì miền Nam ruột thịt:
“Trong lúc giặc Mỹ rải chất độc màu
da cam phá hoại cây cối núi rừng
miền Nam, thì ở miền Bắc nhân dân
ta thi đua trồng cây gây rừng ... Ta
trồng cây cho ta và cho cả đồng bào
miền Nam nữa”- Bác nói trước đông
đảo quần chúng nhân dân.
Sáng ngày 31/1/1965, huyện Đông
Anh thành phố Hà Nội tổ chức Tết
trồng cây trên toàn tuyến quốc lộ số
3 mà trọng điểm là xã Đông Hội. Mọi
người đang hăng hái lao động, người

đào hố, người đặt cây thì Bác Hồ xuất
hiện. Nhìn thấy Bác đến bất ngờ, ai
cũng sung sướng, xúc động. Người căn
dặn: “Các cụ, các cô, các chú trồng cây
nào, phải trông nom, tưới tắm cây ấy
cho thật tốt. Các cháu nhỏ chăn trâu
không được làm hư hại cây...”. Rồi
Bác xắn quần cao, đi đến một cái hố
cây đã đào sẵn. Bác đặt cây đa xuống
hố và sửa cho cây đa đứng thẳng sau
đó xúc từng xẻng đất đắp vào gốc cây.
Nhìn những lát xẻng xúc đất nhanh
nhẹn của Bác, mọi người ai cũng xúc
động và thầm mong cho Bác luôn
khỏe mạnh.
Mùa Xuân năm 1969, sức khỏe của
Bác yếu nhiều, việc bố trí để Bác trồng
cây ở một địa phương nào đó theo
ý của Bác là một vấn đề hết sức khó
khăn. Những người phục vụ Bác rất lo
lắng nên nhiều lần đề nghị Bác hoãn
lại việc trồng cây. Nhưng Bác rất kiên
quyết. Người nói: “Đây là dịp kỷ niệm
10 năm ngày phát động Tết trồng cây
nên các chú phải bố trí cho Bác trồng

cây ở một địa phương nào đó có nhiều
thành tích”. Bác gợi ý chọn xã Vật Lại,
huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (nay là Hà
Nội) là nơi có phong trào trồng cây tốt.
Theo kế hoạch đã chuẩn bị, Bác
đến địa điểm trồng cây. Đông đảo các
đại biểu, các tầng lớp nhân dân đã
đứng trên những đồi cây đón Bác. Bác
trực tiếp trồng thêm một cây đa. Nhìn
những xẻng đất, bình nước Bác tưới
mát cho cây, mọi người ai cũng xúc
động. Trồng cây xong, Bác cùng mọi
người quây quần dưới tán bạch đàn
và thân mật hỏi chuyện và chúc Tết
mọi người. Bác căn dặn: “Đất nước
này là của chúng ta nên phải thi đua
sản xuất giỏi, trồng cây giỏi”.
Tại đây, Bác không chỉ nêu rõ giá
trị của việc trồng cây, gây rừng mà
còn chỉ rõ những hậu quả và thiệt
hại khi chặt phá rừng bừa bãi, khai
thác không hợp lý: “Ảnh hưởng đến
khí hậu, ảnh hưởng đến sản xuất, đời

sống rất nhiều”. Và “Nếu rừng kiệt
thì không còn gì và mất nguồn nước
thì ruộng mất màu, gây ra lụt và hạn
hán”. Chính vì thế mà Bác ví rừng là
vàng và căn dặn: “Chớ lãng phí vàng
mà phải bảo vệ vàng của chúng ta”.
Đau xót trước cảnh rừng bị tàn phá,
bị khai thác bừa bãi. Bác nói: “Những
cây gỗ to bị chặt để đốt hay cho mục
nát không khác gì đồng bào mình tự
đem tiền bạc bỏ xuống sông”. Bác
cũng kêu gọi nhân dân ta “phải có
kế hoạch trồng rừng và tích cực bảo
vệ rừng… Phải bảo vệ rừng như bảo
vệ nhà của mình”. Đó là lần trồng cây
cuối cùng của Bác.
Trước phút đi xa về cõi vĩnh hằng,
trong Di chúc, Bác Hồ cũng không
quên nhắc nhở nhân dân ta phải tiếp
tục công việc trồng cây gây rừng: “Nên
có kế hoạch trồng cây trên đồi. Ai đến
thăm thì trồng một cây hoa làm kỷ
niệm. Trồng cây nào phải tốt cây

ấy. Lâu ngày cây nhiều thành rừng,
sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho
công nghiệp”.

Vietsovpetro tích cực thực
hiện di chúc của Người
Đồng hành với 40 năm “hành
trình tìm lửa”, là ngần ấy thời gian
cán bộ, công nhân viên, chuyên gia
Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
khắc sâu và thực hiện di chúc của
Người. Không thể kể hết cung bậc cảm
xúc mỗi lần Vietsovpetro tổ chức cho
cán bộ, công nhân viên thực hiện Tết
trồng cây khi xuân về Tết đến; chỉ biết
sau mỗi lần ấy, ai cũng thấy tự hào vì
được làm công việc có ý nghĩa thiết
thực cho cộng đồng xã hội, và đó cũng
là hành động thiết thực trong phong
trào “Học tập, làm theo, tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Nhiều năm qua, Vietsovpetro đã tổ
chức Tết trồng cây mỗi khi xuân về Tết
đến ở nhiều địa phương khác nhau.
Tiêu biểu là năm 2021, Vietsovpetro
đã trồng hơn 500 cây xanh ở làm đẹp
cảnh quan môi trường ở huyện Xuyên
Mộc và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bà
Rịa- Vũng Tàu. Phong trào Tết trồng
cây của Vietsovpetro cũng được nhân
rộng trên các công trình, nhà máy, xí
nghiệp và cả ngoài giàn khoan trên
biển. Dù chỉ là một cây xanh nho nhỏ
để trong phòng làm việc, một cây
cảnh để hiên phòng, hay một vườn
hoa nhỏ trong khuôn viên, cũng nói
lên sức sống và không ngừng sáng tạo,
vì một môi trường sống xanh trường
tồn vĩnh cửu.
Những ngày cuối cùng của năm
cũ, cán bộ, công nhân viên, chuyên
gia Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro
tất bật với công việc cuối năm. Chen
lẫn niềm tự hào vui mừng, sẵn sàng
tâm thế bước sang mùa xuân mới,
là những chậu cảnh, cây xanh đang
đâm chồi nảy lộc đặt nơi góc nhỏ của
phòng làm việc. Đó cũng chính là cách
“tô điểm cho cuộc sống thêm xanh,
thêm đẹp” mỗi khi Tết đến xuân về
với tinh thần “Mùa xuân là Tết trồng
cây, làm cho đất nước càng ngày càng
xuân” theo ý nguyện của Bác Hồ 63
năm về trước.
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Mùa Xuân

tình yêu

Bức chạm nổi Hổ Phách “Nước Nga”.

VÀ CÂU CHUYỆN

 TRẦN HỒI

K

hi bắt đầu bài viết này tôi chợt
nhớ đến một hướng dẫn của anh
Trần Trọng Thức- giảng viên
khoa báo chí trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí
Minh trong khóa bồi dưỡng kỹ năng
viết báo dành cho Biên tập viên, cộng
tác viên của Bản tin Vietsovpetro vào
quý 3 -1998 ở Vũng Tàu. Đó là cách đặt
tên cho một bài viết. Anh nói, “tên bài
viết nên ngắn gọn cho người đọc nắm
được chủ đề của bài, và đặc biệt, nếu
có thể, tạo và kích thích sự tò mò, quan
tâm của người đọc mà không vi phạm
các nguyên tắc về pháp lý cũng như
ngôn ngữ văn chương”. Nhìn qua tựa
đề bài viết, có thể một bạn đọc nào đó
sẽ hơi ngạc nhiên. Chà! Anh bạn địa
chất này, tính anh địa chất khô khan
lắm, suốt ngày đất đá với choòng
khoan” lại bày đặt này, kia , nọ… gì đây?
Nguyên do là có đồng nghiệp trẻ
từng hỏi tôi, “Anh không học ở Nga Liên Xô cũ mà có cảm tình đặc biệt, nói
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rõ hơn là có tình yêu với người Nga (từ
đây tôi xin chỉ viết Nước Nga cho ngắn
và gần gữi, mong bạn đọc học và hiểu
là bao nhiêu gồm cả Liên Xô cũ cho
đến trước ngày 26-12-1992), các bạn
Nga cũng rất quý mến anh, ở đây có
lý do và bí kíp gì vậy?
Cách đây không lâu, chị Hoàng Anh
Phương và anh Phạm Xuân Sơn có liên
lạc và gợi ý, mời tôi viết bài cho Bản tin
vào số đầu xuân năm 2022 như một
người bạn gần gũi, chung thủy của Bản
tin. Tôi rất cảm ơn trước sự quan tâm
này. Mùa xuân, như mọi người thường
chấp nhận, là của tuổi trẻ, của tình yêu.
Trong bài viết này tôi muốn chia sẻ 1
vài điều về tình yêu đôi lứa và tâm sự về
tình yêu của mình với nước Nga và con
người Nga, các bạn đồng nghiệp Nga
sau 40 năm đồng hành cùng họ trong
gia đình Công ty Dầu Khí I. Thái Bình
và Liên Doanh Việt - Nga Vietsovptro
- Vũng Tàu.

Ái là một trong 7 dạng cảm xúc có
thiện cảm của con người với các đối
tượng chung quanh mà người xưa, đặc
biệt là nhà Phật đã liệt kê trong cụm từ
“Thất tình - lục dục”; trong đó thất tình
là : Hỉ - nộ - ái - ố - ai - cụ - dục ( Vui
- giận - yêu - ghét - buồn - sợ - ham).
Thiện cảm này được thể hiện ở nhiều
mức độ cao thấp khác nhau: mến, quý,
thương… Và ở cấp cao nhất là YÊU.
Tình yêu có thể dành cho thiên nhiên,
quê hương, đất nước, con người. Mức
độ cao nhất được nhân loại quan tâm
nhất, thể hiện rõ nhất bản năng gốc
- bản năng sinh tồn của muôn loài,
đó chính là tình yêu đôi lứa.
Tình yêu đôi lứa là cảm xúc đặc biệt
mãnh liệt, lại được cảm nhận và thể
hiện rất khác nhau ở mỗi cá thể, tựa
như vân tay của mỗi con người, bởi vậy
cho đến nay, chẳng có định nghĩa nào
được loài người chấp nhận. Cảm giác
bất lực này gợi nhớ đến trạng thái ĐỐN
NGỘ của người tu hành Thiền tông “

như người câm ăn mật ong rừng”, ngon
quá, tuyệt quá nhưng chỉ biết ú a, ú ớ
mà thôi. Bởi lẽ đó, ta hãy cảm nhận về
tình yêu qua những kiểu, dạng ú ớ khác
nhau của con người, đặc biệt qua các
nhà tâm hồn học của mình là các thi
sỹ, văn sỹ, nhạc sỹ.
Khi mới vào đời, ở lứa tuổi của tôi,
ít người khôn, biết các định nghĩa nhẹ
nhàng của nhà thơ Xuân Diệu: “Làm
sao cắt nghĩa được tình yêu? Có nghĩa
gì đâu 1 buổi chiều. Nó chiếm hồn ta
bằng nắng nhạt. Bằng mây nhè nhẹ,
gió hiu hiu”. (Vì Sao). Tình yêu tuổi
học trò được nhà thơ Đỗ Trung Quân
và nhạc sỹ Vũ Hoàng thể hiện thật
dễ thương: “Mối tình đầu của tôi. Là
cơn mưa giăng, giăng ngoài cửa lớp.
Là xóa bay trắng cả cả giấc mơ. Là bài
thơ còn hoài trong vở. Giữa giờ chơi
mang đến lại mang về”. ( Chút tình đầu
/ Phượng Hồng).
Một nét đặc trưng và thú vị trong
tình yêu là chuyện giận dỗi, hờn, ghen.
Không ít người cho rằng đã biết yêu
là phải biết ghen. Nhẹ nhàng thì như
nhà thơ Nguyễn Bình: , “.. Khăn nhung,
quần lĩnh rộn ràng. Áo cài khuy bẫm,
em làm khổ tôi! Nào đâu cái áo lụa sồi,
cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân.
Nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mỏ
quạ cái quần nại đen.” (Chân quê).
Tôi và những người bạn của tôi đã
thích và chép vào sổ tay văn học của
mình hai câu thơ của Hồ Zến bi “Tình
yêu chỉ đẹp khi hãy còn dang dở. Đời

mất vui khi lúc đã vẹn câu thề”. (Ngập
Ngừng). Đi sâu tìm hiểu tôi mới nguyên
tác hai câu thơ của tác giả (trong cả hai
lần xuất bản - năm 1968 ở Sài Gòn và
năm 1988 ở Hà Nội) là: “Tình mất vui
lúc đã vẹn câu thề. Đời chỉ đẹp khi hãy
còn dang dở”. Điểm bùng phát của bài
thơ Ngập ngùng này là cơn hờn giận
sau một buổi chiều tối người yêu lỡ
hẹn, dẫn đến một đêm mất ngủ bởi bao
điều lo lắng, nghi nghờ, oán trách, Bởi
vậy, bài thơ bắt đầu bằng lời hờn dỗ: “
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!”
và được lặp lại nhiều lần trong bài. Nhà
thơ thừa nhận, sự biên tập đổi vị trí
của 2 từ “Tình” và “Đời” cũng như cả
hai câu thơ có sức mạnh tạo cao trào
hơn, dễ vận vào hoàn cảnh cảu những
người đang trăn trở yêu đương hơn.
Việc không sửa nguyên bản biên tập
lần tái bản là sự tôn trọng bản quyền
biên tập của bạn đọc.
Tình yêu cũng thu hút mọi người
với những câu chuyện về những cuộc
tình sét đánh đầy bí hiểm mang màu
sắc tâm linh mà không ai có thể lý
giải được cùng những mối tình đơn
phương dễ thương và nhiều trăn trở.
Nhà thơ Xuân Diệu đã nói hộ nhiều
người: “Yêu là chết ở trong lòng một ít.
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu? Cho
rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu.
Người ta phụ hoặc thờ ơ, chẳng biết
(Yêu). Cũng có người như nhạc sỹ - ca
sỹ du ca Trần Tiến giang hồ, vào tuổi
70 vẫn mang giữ mối tình đơn phương
của mình một cách dễ thương: “Sài

Gòn trong tôi. Gần 40 năm tôi đi không
hết phố, hết hẻm. Ở đó có một người
thiếu phụ tôi yêu, đến giờ vẫn không
hiểu nàng có yêu tôi không. Có lẽ đến
chết tôi cũng không đi hết những
khúc quanh bí ẩn của nàng, như phố
phường, như hẻm hóc nơi đây”.(Ngẫu
hứng Trần Tiến - 2016). Tôi tin rằng,
tình yêu này đã và sẽ tiếp diễn cho anh
thêm sức sống trong đời và trong sáng
tác - biểu diễn của mình. Tôi là một
trong những người, có thể không nhiều
lắm, hài lòng chia sẻ với suy nghĩ của
nhân vật Na_ta_li_a ( Наталья trong
chuyện ngắn cùng tên của nhà văn Nga
Bunin Ivan Alechxâyevich (Бунин Иван
Алексеевич): “Không có tình yêu bất
hạnh” (В любви не бывает не счастья).
Chuyện tình “sét đánh” của
Roomeo và Juliet bắt đầu từ cái nhìn
đầu tiên trong đêm hội hóa trang diễn
ra tại lâu đài của gia đình Juliet - dòng
họ Capulet được đại văn hào Wiliam
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shalcespeare viết năm 1596 từ một
câu chuyện có thật xảy ra ở thành phố
Verona năm 1530. Vở kịch được dựng
phim năm 1968 với nhạc phim được
viết bởi nhạc sỹ nổi tiếng Nino Rota.
Câu chuyện tình yêu này, cũng như giai
điệu tình yêu (Love theme from Romeo
và Juliet) đã làm thổn thức, rung động
triệu triệu con tim.
Cho đến ngày nay, lâu đài của dòng
họ Capulet được xây dựng từ thế kỷ 12
với “Ban công Juliet” nổi tiếng - nối hai
bạn trẻ từng vượt qua mọi cấm đoán,
hận thù giữa hai dòng họ Capulet và
Montague để đến với nhau lần đầu
tiên, địa chỉ: Via cappello 23 - Thành
Verona luôn là điểm đến du lịch hấp
dẫn đối với du khách từ mọi lứa tuổi
và các vùng miền trên toàn thế giới.
Thay cho mọi định nghĩa, chuyện
tình Romeo và Juliet là biểu tượng
đẹp nhất, mãnh liệt nhất của tình yêu
đôi lứa.
***
Tôi có đủ thời gian suy ngẫm để
biết rằng tình yêu của tôi với nước Nga
không thuộc dạng tình sét đánh mà
được hình thành và lớn dần theo thời
gian, như mưa dầm - thấm đẫm, với
nhiều cơ lành, duyên thuận, như có ai
đó lập trình và sắp đặt trước.
Tôi bắt đầu có cảm tình với tiếng
Nga và nước Nga vào những năm học
cấp II (lớp 5,6 và 7) qua những bộ phim
yêu thích (Bài ca người lính, Cánh
buồm đỏ thắm, Người nhạc sỹ mù…)
và những bài tình ca được dịch sang
tiếng Việt mà các anh, các chị tôi hay
hát khi ấy (chiều Matxcova, Đôi bờ,
Cachiu - sa, Cây thùy dương, Chiều
hải cảng, Đỉnh núi Lê Nin…)
Đó là lý do khi vào học cấp III (1966
- 1968), khi học sinh bắt đầu học tiếng
nước ngoài và chỉ được chọn một trong
hai ngoại ngữ tiếng Nga và tiếng Trung,
tôi đã quyết định chọn tiếng Nga.
Năm 1968, khi lên tập trung lên đi
du học tại phố Nối, Huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên, tôi được xếp vào nhóm
đi Bungari địa chất dầu khí thay vì đi
Cuba để học ngôn ngữ Tây Ban Nha
như đã được thông báo trước đó. Tại
Bungari, đất nước tự coi mình như
thành viên thứ 16 của Liên Bang Xô
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Viết, học sinh từ lớp 1 đến hết đại học
và thi môn tiếng Nga, sinh viên nước
ngoài nước ngoài cũng không có ngoại
lệ.
Là người đam mê văn học và âm
nhạc, lại có thói quen hay tìm về nguồn
gốc của các giả, tác phẩm văn, thơ,
nhạc mà mình yêu thích, hiểu biết
tiếng Nga dù còn hạn chế, đã giúp tôi
rất nhiều trong việc cảm thụ văn học,
âm nhạc Nga cũng như tham khảo các
công trình thuộc chuyên môn dầu khí
đặc sắc của các nhà khoa học Nga.
Tôi rất thích và xúc động khi đọc
bài thơ “Đợi anh về” ( Жди меня) của
nhà thơ Nga Konstantin Mikhailovich
Simonov (Констатина Михайловича
Симонова) viết năm 1941 khi vào dai
đoạn đầu của chiến tranh vệ quốc,
thế chiến II, khi ông ở tuổi 26. Bài thơ
được tặng cho V.S (Валетина Серова)
người con gái, nữ diễn viên điện ảnh
anh yêu. Điểm đặc biệt ở đây là bài thơ
được Tố Hữu dịch thông qua bản dịch
tiếng Pháp vì ông không biết tiếng Nga.
Có nhà phê bình tôi được đọc đã từng
nói: “khó nhất là dịch thơ. Nhiều khi
việc dịch thơ, đặc biệt là thơ hay, tương
đồng với việc đưa thi sỹ lên đoạn đầu
đài”. Tôi cho rằng nhận định này đúng
là hay, bởi lẽ mỗi dân tộc có những đặc
điểm riêng về truyền thống, lối suy
nghĩ và cảm nhận. Điều này giúp tôi
lý giải hiện tượng lạ mà mình đã thấy,
có những nhà thơ ở nước họ được coi là
thánh thơ, Tiên thi, Mặt trời thơ ca…..
nhưng các bản dịch thơ của học sang
tiếng Việt không còn tạo được sự rung
động trong lòng người đọc. Tôi từng
tự hỏi, với bài thơ “Màu tím hoa sim”
của Hữu Loan, một trong những bài
thơ tình hay nhất và cảm động nhất
mà tôi cảm nhận khi dịch sang tiếng
nước ngoài, dịch giả sẽ toát mồ hôi như
thế nào vơi những câu thơ: “chiếc bình
hoa ngày cưới. Thành bình hương tàn
lạnh vây quanh”, hoặc “Tôi hát trong
màu hoa. Áo anh sứt chỉ đường tà. Vợ
anh mất sớm, mẹ già chưa khâu”. Chắc
chắn là vào năm 1947, ở tuổi 27, nhà
thơ Tố Hữu đã có sự đồng cảm, cộng
hưởng rung động thực sự với tâm tình
người lính trẻ, dù ở nơi mặt trận, vẫn
luôn trăn trở mang theo và ôm ấp một

“Dáng Kiều thơm” của mình nơi hậu
phương như nhà thơ xứ Đoài Quang
Dũng (Tây tiến).
Năm 1972, nhà thơ Simonov K.M
đã sang thăm Việt Nam. Trong bài thơ
viết tặng dịch giả Tố Hữu ông đã chân
tình tâm sự: “Tôi biết nơi đây thơ tôi
đang sống. Trong bản dịch làm rung
động lòng người của anh”.
Từ lúc ra mắt bạn đọc cho đến nay,
đã có nhiều người, đặc biệt là những
nhà thơ Việt Nam đã từng học ở Nga,
biết hoặc giỏi tiếng Nga đã dịch lại bài
thơ này. Họ cho rằng, có lẽ vì “tam sao
thất bản”, phải dịch lại từ bản dịch
tiếng Pháp nên nội dung không thật
sát với bản dịch tiếng Nga. Tôi đã xem
tất cả các bản dịch lại của họ. Theo thời
gian, đó là các dịch giả: Bút Gai (2008),
Lê Minh Nguyệt, Tạ Phương(2009),
Nguyễn Tất San (2011), Hồng Thanh
Quang (2012), Quỳnh Hương (2015).
Bởi lẽ cả tác giả Simonov K.M và nhà
thơ Tố Hữu đã an nghỉ chốn vĩnh hằng
(năm 1979 và 2002), tôi nghĩ nên cùng
bạn đọc xem xét và có đôi lời nhận định
về các bản dịch mới này.
Đoạn cuối bài thơ Bác Tố Hữu dịch:
“Bởi vì em trông ngóng”. Tan giặc bước
đường quê. Anh của em lại về. Vì sao
anh chẳng chết. Nào bao giờ ai biết. Có
gì đâu em ơi. Chỉ vì không ai người. Biết
như em chờ đợi.”. Trên báo an ninh thế
giới số 54 - tháng 7 năm 2012, nhà thơ,
dịch giả Hồng Thanh Quang học ở Nga
đã rất cẩn thận với bước đi đầu tiên là
dịch ý từng câu thơ của tác giả Simonov
K.M: “Bằng việc trông đợi anh. Em đã
cứu sống anh. Anh sốn sót thế nào. Chỉ
em và anh biết. Giản đơn chỉ là em biết
đợi. Không còn ai khác.”. Sau đó anh
dịch thơ như sau: “Anh nhờ đâu sống
sót. Mỗi hai mình biết thôi. Chỉ vì em
biết đợi. Khác ai ai trên đời. Làm sao
anh khỏi chết. Đơn giản thôi em ơi. Bởi
không có ai người. Biết như em chờ
đợi”. Theo nhận xét của tôi , cả hai
dịch giả đều không bỏ sót 1 ý nào của
tác giả trong nguyên bản. Người Việt
nam , khi nói về mất mát của con em
mình trong chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc
- ở Nga khi đó là chiến tranh Vệ Quốc
(Отечественная война) có nhiều cách
thể hiện. Ngã xuống, hy sinh, ra đi từ đó

Cùng các bạn Nga Ngày Nước Nga 12/06/2007.

không về. Trung thành với tác giả, Bác
Tố Hữu phải dùng từ “chết”, nhưng
là “chẳng chết”, tự nó đã có thần thái
ngang tàng của người Vệ Quốc rồi. Làm
sao tiếp nhận được “Nhờ đâu sống sót”
với “làm sao khỏi chết”. Trong 1 khổ
thơ ngắn, việc lặp lại các câu có cùng ý
“sống sót”, “khỏi chết” cũng như “Em
biết đợi”, “Em chờ đợi”. Đã làm cho
đoạn thơ dịch trở nên quá nặng nề,
chẳng còng hương đồng gió nội “Bước
đường quê” ngày về chiến thắng.
Với các ca khúc, tôi thường rất coi
trọng phần lời và hay thiếu thiện cảm
với ca sỹ hát mà không cho người nghe
được rõ lời bài hát “Cánh đồng Nga
(Руское поле) và “Cây thùy dương”
(Уральская рябинушка) . Chỉ tiếc rằng,
trong các ấn phẩm đã phát hành đều
không xác định được tên dịch giả, chỉ
ghi: “Lời Việt: Sưu tầm”.
Bài hát “ Cây Thùy Dương” được
nhạc sỹ Ep ghê ni Rô đy gin sáng tác
năm 1953, năm ông 28 tuổi. Lời bài
hát của nhà thơ Mikhain Pilitrenco.
Bài hát đã làm rung động triệu triệu
trái tim người Nga và người Việt với
giai điệu duyên dáng, trữ tình và rất
vui tươi của những làn điệu dân ca và

những bước nhảy dân gian vùng núi
Ural. Không biết dịch giả, tôi cho rằng
đây là người thông thạo tiếng Nga và lại
có một tâm hồn văn học phong phú.
Các bạn trong Hội Hữu Nghị Việt - Nga
ở Hà Nội cho rằng cần dịch đúng trên
bài hát là “Cây Thanh lương trà U ral”
và cho biết, Thanh lương trà là một loại
cây phổ biến và có nhiều nét đặc biệt
của vùng rừng núi U ral, ra hoa trắng
và quả dạng chùm màu đỏ vào mùa
hè. Thật tình là, dù đã đọc nhiều sách,
đây là lần đầu tiên tôi gặp cái tên này.
Tìm trong các từ điển (Từ điển tiếng
việt năm 2002, từ điển Hán - Việt của
Đoàn Duy Anh năm 1996) đều không
có từ “ Thanh Lương Trà”. Trong hai từ
điển này đều nói rõ, “Thùy” là mềm,
rủ xuống “Dương” là câu liễu, có cành
nhỏ, lá dài, mềm, rủ xuống. Tôi cho
rằng dịch giả không muốn đưa ra một
câu đố khó cho bạn đọc khi thưởng
thức bài hát nên đã chọn cây liễu
(Ивушка) thay cho cây Thanh lương
trà (Рябина, Рябинушка). Việc lựa chọn
này thực sự là đóng góp sáng tạo tuyệt
vời của người dịch bởi cây thùy dương
đưa vào hoàn toàn phù hợp với giai
điệu trữ tình thướt tha của bài hát hát,

với tâm tình của người thiếu nữ trong
bài. Trong tiếng Việt, nhiều thành ngữ
dùng hình ảnh cây liễu để ví với người
con gái (Liễu yếu đào tơ, Mắt lá răm,
lông mày lá liễu…)
Năm 2020, sau gần 70 năm bài hát
ra đời, Thống Đốc và nhân dân thành
phố Yekaterenbuarg - Thủ phủ của
vùng Ural đã định chọn năm 2020
là “Năm Roduigin” (Год Родыгина)
để vinh danh và mừng ông tuổi thọ
95 tuổi (1925 - 2020), cho thấy rõ sức
sống và tình yêu với bài ca đi cùng
năm tháng này.
***
Tôi có thể chắc chắn rằng, tình yêu
với nước Nga và con người Nga đã được
khắc sâu đậm nhất trong lông ngực
mình nhờ có 40 năm làm việc cùng với
các đồng nghiệp Nga và Liên Xô. Suốt
quãng thời gian dài ấy là sự hòa quyện
của tình yêu đối với nghề tìm dầu khí,
tình người giữa các đồng nghiệp Việt Nga gần gũi như anh em ruột thịt trong
một gia đình và sự kính trọng, biết ơn
của tôi, một công dân Việt Nam dành
cho nước Nga, người Anh lớn luôn ở
biên cạnh Việt Nam những lúc cần
nhất, khó khăn nhất.
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Tôi có một danh sách dài những
người anh, những bạn đồng nghiêp
dầu khí Nga đã cùng làm việc và luôn
giữ những kỷ niệm về họ. Ở công ty
Dầu khí I, đó là anh Kbu Đức - Mikhain
Venediktovich - Chánh địa chất đoàn
chuyên gia của Bộ Địa chất Liên Xô là người từ thành phố Lvop - Ucraina,
anh Azornưi O.M, chuyên gia thử vỉa
của đoàn chuyên gia. Ở Vietsovpetro
là các anh: Vovk.V.S - cục trưởng, Cục
khoan biển (Управление Морского
бурения - УМБ) - Tổng giám đốc,
Tronov I.A - Trưởng phòng địa chất
điều hành, Aresev.E.G, Belianin G.N,
Versovki V.G - viện trưởng NIPI;
Krupenco E.V. - phó chánh kỹ sư
VSP; Kuzmenco. V.P - chánh kinh tế;
Tô Phic. K - trưởng ban an toàn phòng
chống dầu khí phun - người Bu Cu Cộng hòa Azec - bai zan; Gorsinhôp V.S
- giám đốc XN khai thác; phó tổng giám
đốc Zaruluz nhet; Sobolev . M.A - Phó
Tổng giám đốc thứ nhất. Điều thú vị là
ngoài điểm chung là trình độ chuyên
môn và quản lý uyên bác, tình yêu với
nghề nghiệp, trách nhiệm với công việc
được giao và tình cảm thân thiện với
đất nước Việt Nam, ở họ, mỗi người
đều có những điểm nổi trội riêng:
Hiền lành, chất phác (Sobolev. M.A,
Kyzmenco V.S); Thẳng thắn bộc trực
(Tronov.I.A, Gorsinhốp. V.S), yêu âm
nhạc và văn học (Belianhin G.N, Gorsi
nhốt. V.S, Versovski V.G; Tài hùng biện
và khả năng giao tiếp cuốn hút tuyệt
vời (Vovk.V.S, Kbu Đức . M.V) … Khi
có dịp, tôi sẽ viết riêng về họ - những
người cùng thời hoạt động của tôi.
Tháng 5/1975 sau khi tốt ngiệp ở
Xoophi - Bungari, tôi về nhận công
tác tại Liên Đoàn Địa Chất 36 - có trụ
sở tại thị xã Thái Bình. Cùng về với tôi
năm này còn có các bnj cùng học ở
Bun, các anh Lương Đức Thiện, Bùi
Khắc Cầm, Lê Đức Hiến và một bạn tốt
nghiệp ở Ba lan là anh Nguyễn Trọng
Trí. Chúng tôi được phân công về làm
việc tại cùng một đơn vị sản xuất là
Đội thử vỉa (Бригада по испытаниию).
Đây cũng là lý do, các bạn tôi sau này
vào Vietsovpetro được phân công tác
thử vỉa, khảo sát giếng khoan ở các
đơn vị XN Khai thác, XN Địa vật lý và
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Cùng chuyên gia Nga và đồng nghiệp bên Thủ tướng Phạm Văn Đồng ngày
16/3/1976 tại GK số 61.

Việ NIPI. Ở Đội thử vỉa, chuyên gia
hướng dẫn, tư vấn là kỹ sư Azornui
Oleg Mitrophanovic (Азорный Олег
Митрафанович), một chàng trai hiền
lành, rất điển trai với mái tóc quăn
xoăn tít, rất dễ nhận ra trong đám
đông. Chính anh là người đã hướng
dẫn và cùng chúng tôi thực hiện việc
gọi dòng, thử vỉa và khảo sát vỉa khí
Condensat công nghiệp đầu tiên của
Việt Nam ở giếng khoan số 61 (Sau này
được gọi là Giếng Tổ của Ngành Dầu
khí) trên mỏ Tiền Hải (vào ngày lịch sử:
25/7/1975. Ngày 16/3/1976 bên Giếng
Tổ chúng tôi đã được đón Thủ Tướng
Phạm Văn Đồng (Ảnh 1).
Có một sự tình cờ thú vị. Năm
2001 tôi được gặp lại anh Azornui
O. M. tại Vũng Tàu khi anh được cử
sang làm phó Văn phòng đại diện
của Liên doanh Dầu khí nước ngoài
(Зарубежнефть). Khi đó, tôi đã giới thiệu
với bạn đọc bằng bài viết “Thủy chung
tình nghĩa bạn bè “ cùng ảnh chụp với
anh năm xưa trên Bản tin Vietsovpetro
số 14- Quý 3/2001.
Về nhận công tác ở Liên đoàn 36,
tôi tìm hiểu ngay về lịch sử của Liên
Đoàn. Trước khi đi du học, tôi đã hiểu
khá nhiều về mức độ khắc nghiệt trong
chiến tranh phá hoại của Mỹ (19641968), đã chứng kiến nhiều lần thành

phố Nam Định quê tôi, đặc biệt là khu
Liên Hợp dệt, các bệnh viện, trường
học...bị tàn phá bởi bom đạn máy bay
Mỹ. Kẻ thù muốn làm ta kinh hoàng,
khiếp sợ mà đỉnh cao man rợ, khát máu
là việc dùng B52 rải thảm về hủy diệt
Hà Nội và Hải Phòng tháng 12/ 1972
suốt 12 ngày đêm. Bởi lẽ đó, tôi vô cùng
ấn tượng với việc các bạn Nga (khi đó
là từ Bộ Địa chất Liên Xô) đã giúp Việt
Nam xây lắp rồi tiến hành khoan giếng
khoan sâu đầu tiên - Giếng khoan
thông số №100 giữa cánh đồng lúa
xanh của làng Khuốc - huyện Đông
Hưng - tỉnh Thái Bình, quê lúa, quê
hương của các làn điệu chèo và nghệ
thuật rối nước Việt Nam.
Từ tháng 2/1969 đến tháng 9/1970,
một đội xây lắp Tháp khoan của Nga
với 1 đội trưởng và 15 kỹ sư, công nhân
lành nghề đã giúp các đồng nghiệp Việt
Nam tiếp nhận vật tư., thiết bị và hoàn
thành việc lắp ráp tháp khoan 4LD
1500 với tổng trọng lượng hơn 1000
tấn; 3 tầng tháp với tổng chiều cao 54
mét. Tiếp đó, phái Nga đã cử sang 1 đội
khoan sâu với đội trưởng là ông Phờri-ev Constantin Aleksandrravic cùng
20 thợ lành nghề, chia làm 4 kíp để vào
ca khoan cùng các đồng nghiệp Việt
Nam, một kíp khoan đều có 5 người
(1 kíp trưởng/ đốc công, 2 thợ khoan,

1 thợ máy diến, 1 thợ sửa chữa điện).
Đội trưởng đội khoan sâu đầu tiên của
Việt Nam là anh Phan Văn Ngân, địa
chất trưởng giếng khoan là anh Trương
Công Tài. Phụ trách phía Việt Nam về
khoan là anh Đặng Của - Đoàn phó
Đoàn khoan sâu 365, về địa chất là
anh Nguyễn Ngọc Cư - Liên đoàn phó
Địa chất.
Giếng khoan sâu dầu khí đầu tiên
của Việt Nam được khởi công ngày
23-9-1970 và kết thúc khoan ngày
5/12/1971 ở chiều sâu 3303 met. Thời
gian kkhoan dài chủ yếu vì có lượng
khoan mẫu lõi rất lớn theo yêu cầu
địa chất đối với giếng khoan thông
số. Thật sung sướng khi tưởng tượng
về bức tranh đẹp và hùng vĩ đó, trong
thời chiến tranh phá hoại ác liệt, giữa
đồng xanh mệnh mông, sừng sững
tháp khoan rực rỡ ánh đèn, đêm và
ngày ầm ầm tiếng máy khoan reo.
Cũng như các chiến sỹ Hải quân
Nga ở Cam Ranh, các bạn Nga hiểu
rõ những nguy hiểm chờ đợi mình
thời chiến tranh pha shoaij ác liệt ở
việt Nam. Họ sẵn sàng chấp nhận tất
cả để ở bên cạnh những đông nghiệp
Việt Nam của mình những lúc khó
khăn nhất.
***

Sau 10 năm làm việc ở Công ty Dầu
khí I (ngày 28/8/1978 Liên đoàn Địa
chất 36 được đổi tên thành Công ty Dầu
khí I), tháng 5/1985 tôi được cử vào làm
việc trong Liên doanh Vietsovpetro,
tại Cục khoan biển (Управление
Морского бурения - УМБ) khi đó anh
Vovk Vladimimix Stephanovich là Cục
trưởng, anh Đinh Văn Danh là Cục phó
thứ nhất.
Tôi không bao giờ quên những năm
1979-1985, khi vận nước như chuông
treo chỉ mành, bốn bề thọ địch. Mỹ
trút giận bằng bao vây cấm vận. Ngày
17-8-1979 láng giềng gần phương Bắc
xua 21 sư đoàn tác chiến - hơn 30 vạn
quân với 400 xe tăng đồng loạt tổng
tấn công toàn tuyến biên giới phía
Bắc, tràn vào các thị xã Lạng sơn, Cao
Bằng, Lào Cai… đốt phá, bắn giết:
Láng giềng gần phía Tây Nam liên tục
xâm lấn lãnh thổ Kiên giang, Long
An, Đồng Tháp…Ở trong nước, kinh
tế kiệt quệ, cuộc sống đói nghèo của
người dân được khắc họa rõ nhất, dễ
nhớ nhất, làm rơi nhiều nước mắt nhất
với bài bút ký “ Cái đêm hôm ấy…đêm
gì?”của thầy giáo Phùng Gia Lộc viết về
cảnh truy thu thuế nông nghiệp đêm
26/11/1983 tại quê nhà của anh: Làng

Láng, xã Phú Yên, huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa. Các Công ty dầu khí
nước ngoài: Agip (Ý), Đeminex (Tây
Đức), và Bow Valley (Canada) lặng lẽ
rút nhanh khỏi các hợp đồng Dầu khí
đã ký với Việt Nam.
Cũng như thời đánh Mỹ và khoan
sâu ở Trũng Sông Hồng, lại là nước
Nga, ở cách 14000km đưa cho chúng
ta cánh tay vững chĩ và ấm áp.
Ai cũng biết những bước đi và đống
góp của Vietsovpetro 40 năm qua trong
công cuộc Đổi mới đất nước, bắt đầu
năm 1986, sau Đại hội 6, cũng là năm
Vietsovpetro - Việt Nam khai thác và
xuất khẩu tấn dầu thô đầu tiên. Một
sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có 1 sắp
đặt tuyệt vời?
Điều tôi nhận rõ và muốn nhấn
mạnh , các bạn Nga ko nhắc lại những
gì đã làm với Việt Nam, coi đó như
bổn phận đương nhiên của mình vào
những thời điểm bạn bè gặp khó khan,
hoạn nạn sau nhiều năm chinh chiến,
như chính nước Nga đã nếm trải trong
chiến tranh Vệ quốc. Tôi tin chắc rằng,
ngay cả khi người Việt có ý hay vô tình
quên hết, họ cũng sẽ chẳng băn khoăn,
thắc mắc hoặc lên lớp gì. Việc cần làm

Di tích nền GK thông số 100 trên cánh đồng làng Khuốc – Thái Bình.
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đã làm, tâm ta luôn được bình an, thế
là đủ.
Ngày 22/11/2021, trước khi Chủ
tịch Nguyễn Xuân Phúc thăm nước
Nga, Anh Gorsinhop V. S. - Nguyên
giám đốc Xí nghiệp khai thác - Chánh
kỹ sư Vietsovpetro - Phó tổng giám
đốc Zarubeznheft điện cho tôi. Anh
thông báo đã nhận thư mời gặp mặt
với Chủ tịch như một chuyên gia có
tham gia, đóng góp khi làm việc ở
Việt Nam. Anh hỏi tôi, có bạn cũ nào
của Anh ở Vietsovpetro trong đoàn
tháp tùng Chủ tịch không? Ngay sau
khi được bạn Phạm Xuân Sơn cung
cấp thông tin, tôi đã điện để báo cho
Anh là một đại điện của Vietsovpetro
sẽ tham gia đoàn. Đó là Anh Nguyễn
Tiến Vinh -Phó Tổng giám đốc. Anh
Vinh trước tiên làm việc tại phòng Kỹ
thuật sản xuất Vietsovpetro, sau được
cữ làm việc ở đơn vị khác. Cách đây
khoảng 1 năm Anh quay về mái nhà
xưa. Tôi cũng chúc mừng Viktor. S. Về
việc Zarubeznheft đã mang lại toàn bộ
cổ phần (35%) của Rosnheft trong dự
án lô 06.1 - Bể Nam Côn Sơn. Đây là dự
án tốt với triển vọng khai thác và khả
năng gia tăng trữ lượng.
Trước thềm năm mới dương lịch
2022, ngày 31 tháng 12 năm 2021 tôi
điện và chúc mừng Anh và gia đình
nhân dịp năm mới. Anh vui vẻ thông

Cùng Anh Vovic V. S. – thủ trưởng cũ và nhà sử học dầu khí trong lễ giới thiệu
cuốn sách “ đường tới kho báu Rồng vàng” ( К богатствам Жольтого
Драгона) tại Vũng Tàu ngày 13 tháng 03 năm 2019.

báo, một đàn em - đồng nghiệp của
Anh ở Zarubeznheft , bạn Mikhailop,
vừa được cử sang Việt Nam để đảm
nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, điều
hành hoạt động dầu khí trong dự án
lô 06-1. “ Viktor Stepanovich”, tôi nói,
rất cảm ơn bạn vì thông tin tốt. Năm
nay tôi thực sự đã có nhiều tin vui.
Vietsovpetro đã có một năm thắng lợi
về thăm dò, khai thác và doanh thu,
đã đặt được dấu chấm- điểm dừng của
giai đoạn suy giảm sản lượng ở điểm
3 triệu tấn/ năm. Kỹ niệm 40 năm
thành lập, vì khách không mời Covid,
tôi không có điều kiện gặp lại các bạn
cũ từ nước Nga như ngày kỹ niệm 30

Cùng các bạn Gorsinhop V.S. và Krupenko E.V. trước văn phòng của Zarubeznheft
tại Maxcova.
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năm, nhưng tôi đã nhìn thấy hậu duệ
của Anh ( ở Zarubeznheft - lô 06-1), của
Anh Vovlc V.S. (ở Gasprom - Lô 05.2
-05.3) đang đồng hành với Vietsopetro
trong công cuộc thăm dò khai thác dầu
khí trên thềm lục địa Việt Nam.
Tôi điện cho Viktor Stepanovich lúc
20 giờ (giờ Việt Nam), khoảng 15 giờ
chiều ở Maxcova. Anh nói , ngay sau
cuộc gọi của tôi, như thường lệ Anh
cũng sẽ điện cho các bạn Krupenko
E. V., Versovski V.G., và Anh Volvc V.S.
(tôi và Anh Gorsinhop cùng tuổi và đều
coi Vovlc V.S. như người Anh yêu quý
của mình) để chúc mừng năm mới và
có thể sẽ có hẹn hò gặp gỡ.
“Очень хорошо!” “rất hay” ! Tôi nói
và đề nghị: “Victor Stepanovich thân
mến, nếu có dịp ngồi với các bạn Nga
của tôi năm mới, hãy dành cho tôi một
ly rượu votka, nếu có “cá tầm vàng”
(Золотая Белуга - hơi đắt hơn một chút)
thì càng tốt. Anh hãy giúp tôi uống cạn
ly rượu này khi gửi lời chúc mừng năm
mới của tôi - những người bạn phương
Nam xa xôi đến mọi người. Chúc mừng
năm mới hòa bình, phát triển thuận lợi,
thêm bàn bè tốt, bớt người gây phiền
phức, chúc nụ cười trên môi các bạn
tôi.
Anh đã vui vẻ nhận lời, абсолютно
нет возражения!
Большое спасибо, Виктор
Степанович - Xin cảm ơn nhiều!
С наступающим новым годом,
любимые мои друзья!

ĐÓN XUÂN NHÂM DẦN

Nhớ “Mùa xuân từ những giếng dầu”
của nhạc sĩ tài hoa
Trải qua nhiều thăng trầm của dòng
chảy thời gian. Mặc cho dòng nhạc thị
trường “lấn lướt”. “Mùa xuân từ những
giếng dầu” không chỉ là ca khúc có hiệu
ứng mạnh mẽ truyền khát vọng làm
giàu cho Tổ quốc và thắm tình hữu nghị
Việt - Nga; mà “ăn sâu bám rễ” vào tâm
khảm các thế hệ cán bộ, công nhân,
chuyên gia Vietsovpetro trong hành
trình “40 năm tìm lửa”. Để rồi mỗi độ
Tết đến xuân về, những người thợ giàn
khoan lại ngân nga câu hát “Mùa xuân
từ những giàn khoan, giữa biển khơi
ngàn trùng sóng vỗ” với tất cả niềm
tin hi vọng, sự lạc quan yêu đời và xúc
động vô bờ.

Nơi chấp cánh
cho những ca từ
Ở đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, đồng hành cùng với những
ca khúc nổi tiếng như “Bài ca không quên”, “Đất nước”, “Khát
vọng”, “Đường tàu mùa xuân”, thì “Mùa xuân từ những giếng
dầu” là đỉnh cao trong dòng chảy ca khúc cách mạng của nhạc sĩ
tài hoa Phạm Minh Tuấn. Ngoài được được ví như “tiếng pháo”
báo hiệu mùa xuân từ những giàn khoan ngoài khơi xa tít tắp, nó
còn là khúc ca “ngấm sâu vào máu thịt” của những người lính thợ
trong suốt hành trình đi “tìm lửa” ngoài Thềm lục địa phía Nam.
Năm 1981 của thế kỷ XX, Việt Nam và Liên Xô chính thức ký
Hiệp định khai thác dầu khí trên thềm lục địa phía Nam của Tổ
quốc. Đây cũng chính là “dấu mốc” quan trọng để nhạc sĩ tài hoa
Phạm Minh Tuấn trăn trở và nghĩ suy. Việt Nam có giàn khoan,
đã khai thác được dầu lửa, tại sao không có một bài hát ngợi ca
về những người lính thợ? Phải làm gì để cổ vũ động viên những
người lính dầu khí đang ngày đêm thầm lặng cống hiến tuổi
thanh xuân cho công cuộc tìm kiếm và khai thác dầu lửa giữa đại
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dương bao la? Nhưng sáng tác bằng
cách nào khi bản thân nhạc sĩ chưa
biết gì về khai thác dầu khí, cũng như
chưa một lần “mục sở thị” về công
nhân dầu khí làm những gì? qui trình
vận hành ra sao?
Đúng lúc “bí từ, hạn hẹp hình
ảnh” ấy, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn
được người bạn đồng môn - nhạc sĩ
Dương Hưng Bang nói: “Việt Nam
chúng ta đã tìm được dầu khí ở thềm
lục địa Vũng Tàu rồi”. Nghe xong ông
vỗ tay đét một cái vào đùi reo lên: “có
rồi”. Ông “mở cờ trong bụng”: “Bài hát
nhất định sẽ thành công”.
Năm 1981, Hội âm nhạc thành
phố Hồ Chí Minh tổ chức một nhóm
nhạc sĩ đi Vũng Tàu thực tế, trong đó
có Phạm Minh Tuấn. Ông được người
phụ trách công trình san lấp mặt
bằng đưa đi tham quan công trình
dầu khí tại cảng Vietsovpetro. Nhìn
những người thợ nhễ nhại mồ hôi
“trằn” mình trong nắng lửa mưa rào
trên những công trình, trong đầu ông
mường tượng ra những giàn khoan
rực sáng lửa hồng khi mùa xuân đang
tràn về hối hả. Trong đầu ông loé sáng
“Phải bắt nguồn từ mùa xuân đầu tiên
kể từ khi giàn khoan đóng chốt giữa
thềm lục địa”. Vậy là những ca từ
“Mùa xuân đến từ những giếng dầu,
mùa xuân đến từ những nụ hoa thắm
màu, mùa xuân đến rạo rực lòng ta,
mùa xuân đến làm đẹp bài ca…” được
ông “nháp trong não bộ”.
Trong một khoảnh khắc ngồi bên
bàn trà, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn chợt
nghĩ: Nếu chỉ để những ca từ “Mùa
xuân đến từ những giếng dầu, mùa
xuân đến từ những nụ hoa thắm
màu” thì chưa “đặc tả” như một sự
báo hiệu mùa xuân đang tràn về trên
biển. Đầu bài hát phải thể hiện “chất
liệu âm nhạc đặc cách như cột sóng
bùng lên từ lòng đại dương” trước
khi những ca từ hùng tráng vút lên.
Nói cách khác nó như một “tiếng còi
tàu” báo hiệu mùa xuân đã về trên
những giàn khoan. Nghĩ là làm. Nhạc
sĩ Phạm Minh Tuấn đặt giả thiết cho
“giăng tấu dạo đầu”: “Hu hú hu, hà ha
há ha. Mùa xuân đến từ những giếng
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dầu, mùa xuân đến từ những nụ hoa
thắm màu, mùa xuân đến làm đẹp bài
ca, mùa xuân đến rạo rực lòng ta…”.
Ông trào nước mắt trong niềm xúc
động với cách “gieo nhạc” và những
ca từ ấy đặc biệt ấy.
Sau khi bài hát ra đời và được Đài
tiếng nói Việt Nam thu thanh, nhạc
sĩ Phạm Minh Tuấn mới có dịp “lặng
tâm ngẫm lại”. Ông chia sẻ với khán
giả và bầu bạn đồng môn: Thành phố
Vũng Tàu năm 1981 hoang sơ. Cảng
dầu khí Việt - Xô ngày ấy cũng rất
hoang sơ. Nhưng chính nó đã chấp
cách cho những ca từ đầu tiên mang
“đậm chất dầu khí”. Để rồi sau gần ba
năm thai nghén, ca khúc “Mùa xuân
từ những giếng dầu” ra đời. Đời nhạc
sĩ sáng tác thành công ca khúc đã là
hạnh phúc, nhưng nó sống mãi trong
tim khán thính giả cả nước càng hạnh
phúc hơn. “Mùa xuân từ những giếng
dầu” đã chiếm trọn niềm tin của khán
thính giả cả nước vào những thập niên
80 của thế kỷ XX. Nó là món quà tinh
thần vô giá giành tặng riêng biệt cho
cán bộ, công nhân, chuyên gia Việt Nga Vietsovpetro qua nhiều thế hệ.

Ca khúc tự hào
của người thợ mỏ
Xuân 2022, ngót 40 năm kể từ ngày
ca khúc “Mùa xuân từ những giếng

dầu ra đời” - một quãng khá dài so với
dòng chảy thời gian. Song những ca từ
“mùa xuân từ những giàn khoan, giữa
biển khơi ngàn trùng sóng vỗ, mùa
xuân hạnh phúc tình yêu, với tấm
lòng Việt Nam Liên Xô” mãi mãi ăn
sâu trong tâm khảm tiềm thức những
người thợ mỏ dầu khí.
Gần 40 năm gắn bó với
Vietsovpetro, trong đó có khoảng thời
gian dài làm việc trên công trình giàn
khoan, cựu chiến binh Nguyễn Xuân
Trình chia sẻ: “Ở thế hệ chúng tôi bài
hát “Mùa xuân từ những giếng dầu”
thuộc như lòng bàn tay. Tôi có nhiều
năm đón xuân ngoài giàn khoan.
Chiều 30 Tết nỗi nhớ đất liền cồn cào.
Bỗng nghe những ca từ “mùa xuân
đến từ những nụ hoa thắm mầu, mùa
xuân từ những giàn khoan”, bỗng
dưng lòng sao xuyến. Niềm kiêu hãnh
ùa về. Thật lòng mà nói, mỗi khi nghe
ca khúc này, tôi cảm giác tự hào lắm.
Nó như là máu thịt gắn liền với người
thợ tìm vàng đen cho Tổ quốc. Xin
trân trọng và biết ơn nhạc sĩ Phạm
Minh Tuấn đã cho thế hệ người dầu
khí một món ăn tinh thần đặc biệt,
sống mãi với thời gian”.
Từ một chiến sĩ báo vụ của nhà
giàn DK1 trở về giữa “lằn ranh sinh tử”
trong cơn bão quốc tế Fathes tháng
12 năm 1998, Nguyễn Xuân Thủy gia

nhập vào “đội quân dầu khí” và bắt đầu hành trình
“đi tìm lửa dưới đáy đại dương”. Không nhớ hết cung
bậc cảm xúc mỗi lần nghe ca khúc “Mùa xuân từ
những giếng dầu”, nhưng lần nào Thủy cũng rưng
rưng xúc động khi những ca từ vút cao hùng tráng:
“Mùa xuân từ những giàn khoan, giữa biển khơi ở
đâu mỏ quí, mùa xuân từ những bàn tay, với tấm
lòng Việt Nam Liên Xô”. “Tôi tự hào vì được làm việc
trong Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Càng nghe
ca khúc “Mùa xuân từ những giếng dầu”, tôi càng
thấu hiểu, để có những dòng dầu đem lên từ lòng
biển và thắp sáng đại dương, biết bao thế hệ cán bộ,
công nhân viên, chuyên gia đã thầm lặng hi sinh. Họ
miệt mài lao động quên mình. Chính bài ca “Mùa
xuân từ những giếng dầu” là động lực giúp chúng
tôi vơi đi nhọc nhằn gian khổ. Thế hệ chúng tôi biết
ơn nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã đưa người dầu khí
nói chung và Liên doanh Vietsovpetro nói riêng hòa
nhập với dầu khí thế giới thông qua tác phẩm âm
nhạc. “Mùa xuân từ những giếng dầu” không chỉ là
lời báo hiệu tin vui Việt Nam đã khai thác thành công
dầu mỏ từ đầu thập niên 80 của thế kỷ XX; mà còn
khẳng định người Việt luôn làm chủ và biết khai thác
tiềm năng từ lòng biển. Hành trình 40 năm tìm lửa
của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đồng hành
với sự ra đời của ca khúc “Mùa xuân từ những giếng
dầu”. Ca khúc này không chỉ dừng lại là một bài hát
hay có sự bứt phá “cách biệt”, làm món quà vô giá
giành tặng riêng cho cán bộ công nhân, chuyên gia
Vietsopetro; mà còn truyền tải thông điệp của tình
hữu nghị Việt Nam - Liên xô (Liên bang Nga) lên
tầm chiến lược hợp tác toàn diện và phát triển bền
vững”- anh Thuỷ chia sẻ.
Năm 2021, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kỷ niệm
60 năm ngày truyền thống, Liên doanh Việt - Nga
Vietsovpetro kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp định
khai thác Dầu khí trên Thềm lục địa phía Nam.
Trong niềm vui hân hoan ấy, từ trong huyết quản
của những người thợ xúc động dâng tràn khi nhắc lại
những câu chuyện kể của “ngày đầu gian khó”. Và họ
không quên ôn lại những kỷ niệm lần đầu tiên đón
Xuân giữa giàn khoan, lắng nghe những ca từ “Mùa
xuân từ những giếng dầu” từ chiếc radio nhỏ xíu...
Xuân Nhâm Dần đã về ngoài những giàn khoan
trên. Những người lính thợ đang hăng say lao động.
Họ đang quên tuổi thanh xuân cho những giàn
khoan ngày đêm rực lửa. Họ đang chạy đua với thời
gian để khơi từ lòng đại dương những vỉa dầu thô.
Trước niềm vui đón chào xuân mới, trong tim họ
vang vọng lời ca “mùa xuân từ những giàn khoan,
giữa biển khơi ngàn trùng sóng vỗ, mùa xuân hạnh
phúc tình yêu, ta hãy cười mùa xuân thêm vui”…

 CHUYẾN TÀU XUÂN

Xuân chưa về
Tết đã đầy khoang
Nặng gánh nhưng vui tàu đua ra đảo
Đường xa nhất là đường qua giông bão
Nối nghiệp cha ông
Tàu vững như lòng
Ngô nếp hẹn cười trên xấp lá dong
Mai đào ngủ chờ xuân đánh thức
Củ kiệu tỏi hành ôm quê ôm đất
Len lén vươn mầm như sợ đảo thiếu xanh
Quà Tết thư tình tranh đến trước xuân
Để lính đủ thời gian hội ý
Này bí rim đường
Kia khô trắng muối
Mắm cái mắm con cá chốt bồn bồn
Xuân chưa ra khơi tiếng cười đã dập dồn
Rượu nút lá chuối xanh phải cháo hành Thị Nở
Chẳng biết dở ngon nhưng cùng cái khổ
Khổ chia mọi nhà
Em mặc tình em
Biên Hoà - bưởi
Lai Vung - nem
Xuân lắm nghĩa tình cớ chi thiếu rượu
Đàn một dây năm cung vẫn đủ
Vượt nghìn trùng nghe rượu hát là vui
Ghé giàn khoan xem lửa thắp trời
Những tấn vàng đen triệu năm đã thức
Hoá dòng dầu xuôi về đất nước
Thắp sáng quê hương
Sưởi ấm muôn lòng
Đi hết đời không hết biển mênh mông
Về lại bến
Xuân tràn lên bến
Bánh chưng lá bàng gói tình yêu của lính
Thắm thiết thương yêu xuân mới ngọt ngào

 77

 PHAN THANH MINH

Với xuân
Xuân vốn giàu nhưng xuân chẳng kiêu sa
Quen chân đất đầu trần tay lấm
Bạn với gian lao cày sâu cuốc bẫm
Một bát cơm no
Hai bát nhọc nhằn
Bước vào đời mỏng nhẹ áo khăn
Chân thật giản đơn không cần tô vẽ
Dẫu lan huệ hay mai đào rực rỡ
Chẳng bận lòng
Xuân đến chung vui
Thịt mỡ dưa hành
Chán ngấy…không xơi

Cô-lét-xtê-ron
Chẳng chừa ai nhé
Củ kiệu nem chua
Ngon…mà cũng sợ
Ngày xuân nhiều lắm
No đủ sum vầy
Hứa với lòng giữ đẹp ăn chay
Nhưng khó quá xuân ơi còn thơ còn rượu
Còn dáng ngọc dáng hồng
Bồ đào mỹ tửu
Xuân chẳng biết yêu nên đâu hiểu nhân tình
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Không đề
Xuân này ở giàn khoan
Khơi dòng dầu đón tết
Anh nhớ về làng Nga
Nhớ vợ yêu tha thiết.
Xuân về xanh màu biển
Ngọn lửa hồng cháy lên
Tìm thấy dầu khí đốt
Xây hai nước Việt - Nga.
Tết này anh xa nhà
Vợ hãy đi sắm tết
Món ăn ngon Nga - Việt
Nhớ mua rượu Voka.
Tết này mãi biển xa
Cùng bạn bè Nga - Việt
Khơi nguồn dầu chảy tiếp
Xây tình yêu Việt - Nga.

78 

Поэзия: Без названия
Этой весной на буровой
Откройте поток масла, чтобы
приветствовать Тет
Я скучаю по русской деревне
Вспомните горячо любимую жену.
Весна в море синяя
Горит огонь
Нефть и газ найдены
Строительство двух стран
Вьетнам Россия.
В этот Новый год я вдали от дома
Моя любимая жена ходит по
магазинам в Тет
Вкусная русская вьетнамская кухня
Не забудьте купить водку.
Этот Тет в дальнем море
.с русскими и вьетнамскими
друзьями
Дайте волю потоку нефти
навсегда Постройте дружбу
между Вьетнамом и Россией.
- Поэт: Нгуен Суан Сау.
- Весна 2022 года..

Giao thừa

thời khắc thiêng liêng

N

ếu Tết cổ truyền là nét đẹp văn
hóa tồn tại lâu đời trong tiềm
thức, thì giao thừa là thời khắc
thiêng liêng nhất của một năm. Dù
giàu hay nghèo, đầy đủ hay thiếu thốn,
nóng giận hay vui vẻ, đã là người Việt
Nam thì đều cảm nhận được sự linh
thiêng của thời khắc giao thừa. Bởi đó
là sự cảm nhận được từ trái tim nhân
ái bao dung đẹp đẽ nhất của người Việt
trước ngưỡng trời đất giao hòa, vạn vật
chuyển sinh
1. Giao thừa là thời khắc thiêng
liêng nhất giữa năm cũ và năm mới, là
sự giao hòa của đất trời vạt vật, mà con
người là chủ thể của sự xoay vần ấy.
Mặc dù mỗi miền quê có văn hóa nghi
lễ cúng giao thừa khác nhau, song đều
có cái chung là sắm mâm cơm thịnh
soạn, đặt lên bàn thờ tổ tiên cầu tài,
cầu lộc, cầu an lành, sức khỏe. Công
việc này thường người chủ gia đình,
cũng có khi là người mẹ.
Trước bàn thờ tổ tiên, con cháu
quay quần bên nhau, hướng lên bàn
thờ thành tâm khấn cúng. Dù người
thiện, người lành, kẻ ác tâm; dù người
nghèo khó hay người giàu có; dù người
quyền cao chức trọng đến người lao
động chân lấm tay bùn… đều có một
tâm nguyện: cầu năm mới sức khỏe
phát đạt an lành. Đó là nét văn hóa
nhân bản nhất của người Việt mà trên
thế giới hiếm đất nước nào có. Ngoài
mâm cơm cúng tổ tiên, mỗi gia đình
cũng sắm một mâm cơm chay hoa quả,
tiền vàng mã, muối, gạo cúng thần linh
trời đất. Tại lễ cúng này, những người
mắc lỗi lầm trong năm thường “sám
hối” về quá khứ. Những người “có
hạn” trong năm mới, được kêu cầu

 ĐẶNG ĐỒNG

giải hạn. Tuy đây chỉ là nghi thức tâm
linh, song nó giải quyết căn bản về tâm
lý “sao, hạn” cho người sống, thậm chí
cả người đã khuất.
Thời đất nước còn bao cấp, nền
kinh tế nước ta khó khăn, đời sống
nhân dân chưa được no ấm như bây
giờ, mỗi khi xuân về Tết đến, nhà nhà
sắm Tết, dù nghèo hay giàu cũng tất
tưởi. Nhìn lên bàn thờ Tổ tiên, cũng
phần nào đoán được “chất lượng sống”
của mỗi gia đình. Thời bao cấp, không
có tiền mua sắm cành mai, hoa đào,
thì bẻ cành mận làm hoa giấy gắn lên.
Nhà nghèo không có tiền mua gạo nếp
thì gói bánh độn lẫn hạt mì. Đêm giao
thừa không có bột nếp làm bánh dùng,
thì làm bằng bột sắn ngạc hưu xay mịn.
Tất cả những vật chất ấy dù đầy đủ hay
thiếu thốn không ảnh hưởng đến tính
linh thiêng của giao thừa. Dĩ nhiên,
nếu vật chất đầy đủ, sự trân trọng giao
thừa càng sâu càng đậm hơn
2. Ngày nay đất nước đổi mới, đời
sống nhân dân ấm no hạnh phúc, nhà
nhà giàu lên, xã hội công bằng, nếp
sống văn minh, nhưng cúng giao thừa
vẫn linh thiêng và trở thành bản sắc
văn hóa không thể thiếu trong nghi lễ
Tết nguyên đán.
Thế hệ trẻ 9, 10 X hiện nay dẫu
chưa hiểu ngọn nguồn giao thừa,
nhưng cũng cảm nhận được sự linh
thiêng của nó. Và để truyền cho thế
hệ trẻ sự linh thiêng này, đêm
giao thừa, cả gia đình
thường ngồi trước
bàn thờ tổ tiên
cúng bái. Già
cầu sức khỏe,
trẻ cầu tài cầu

lộc, trung tuổi cầu bình an. Tất cả tín
ngưỡng đó trở thành nét đẹp bản ngã
Việt Nam được truyền lại từ đời này
sang đời khác, thế hệ này sang thế hệ
kia như một sự tiếp nối theo dòng chảy
của thời gian
Mặc dù đất nước đổi mới, những
nghi lễ tập tục cũng được “uyển
chuyển” để phù hợp với xu thế phát
triển của thời đại, song giao thừa vẫn
mãi là nép đẹp trường tồn. Và nó là
giá trị bất biến vĩnh hằng in đậm trong
mỗi trái tim người dân Việt Nam, dù
ở trong nước hay mưu sinh trên khắp
hành tinh. Mỗi khi Tết đến xuân về,
người Việt lại có dịp lưu truyền, chiêm
nghiệm và phát triển làm phong phú
hơn. Dù thời đại có tiến bộ bao nhiêu,
xã hội có đổi thay thế nào, kẻ giàu sang,
người nghèo khó, thì giao thừa vẫn
là thời khắc thiêng liêng nhất được
cảm nhận từ
trái tim người
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Bữa Tất niên của mẹ
C

Tết xưa

ho đến bây giờ sau nhiều năm
đón Tết đầy đủ sung túc chẳng
thiếu thứ gì, nhưng tôi vẫn nhớ
mãi bữa cơm tất niên trưa ba mươi Tết
ngày ấy. Cả nhà con, cháu, dâu, rể ngồi
quây quần bên nhau trên nền chiếu cũ.
Thức ăn bữa cơm tất niên chỉ không có
thịt gà, dò nạc, chỉ có giò mỡ và thêm
đĩa bánh chưng, vài cái nem chua xứ
Thanh, vậy mà đầm ấm. Mỗi lần nhìn
vào tấm ảnh bữa cơm tất niên mẹ làm
35 năm về trước, tôi xúc động, nước
mắt nhòa đi.
Cũng như bao gia đình nghèo khổ
khác, mỗi lần Tết đến xuân về, gia đình
tôi cũng cố gắng “chạy vạy” sắm cái
tết có thịt, bánh để có không khí ngày
xuân. Vốn nhà nghèo có bảy chị em
nên mẹ tôi phải chuẩn bị trước Tết từ
cả hai tháng. Tiền bán rau mồng tơi,
rau muống, mẹ góp lại. Từ giữa tháng
12 âm lịch, mẹ đã mua miến dong,
mộc nhĩ để gói giò mỡ và vài cân gạo
nếp để giành trước trong cái vò nhỏ.
Tuy không còn thời bao cấp, song nói
chuyện gói bánh chưng bằng gạo nếp
ròng (nếp nguyên) ở quê tôi những
năm 1980-1990 không phải nhà nào
cũng có. Ngay đến làm giò nạc cũng
hiếm, bởi dân nghèo, nhà nào cũng
thích ăn dò mỡ. Mà tiền đâu mua giò
nạc xa xỉ ấy.
Sáng 30 Tết, trời rét căm căm, mẹ
dậy từ sớm đi chợ mua hành tươi về
làm cuốn - loại thức ăn hỗn hợp gồm
rau, rứng, tôm cuộn chặt trong hành
lá luộc. Các chị tôi dọn dẹp nhà cửa,
trang trí bàn thờ. Mâm cơm cúng trưa
ba mươi tết giản đơn chỉ hơn ngày
thường đĩa giò mỡ, chục nem chua
xứ Thanh, đĩa cuốn, tô miến dong, và
đặc biệt hơn cả là thùng bia 333 và vài
lon bò húc tôi mua từ chợ tỉnh. Ngày
ấy, bia 333 ở quê tôi là hàng xa xỉ. Nhà
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nào có bia uống tết gọi là sang, giàu,
hoặc có con đi miền Nam về, hoặc nhà
có người làm cán bộ.
Trước bàn thờ tổ tiên, tay mẹ run
run cầm đĩa tiền đài khấn khứa cầu tài
lộc cho gia đình, con cháu khỏe mạnh,
làm ăn phát tài phát lộc. Qua làn khói
mỏng hương thơm, mắt mẹ rưng rưng
nhìn lên ảnh bố- người chồng đã đồng
hành trong cuộc đời cùng mẹ suốt 85
năm nuôi bảy chị em tôi trưởng thành
lớn khôn.
Sau khi nhang tàn trên bàn thờ tổ
tiên, mâm cơm tất niên trưa ba mươi
tết giọn trên chiếu cói dưới nền nhà.
Cả gia đình tôi quây quần bên nhau
quanh 3 chiếc chiếu cói trải dài. Nâng
ly rượu quê chúc nhau sức khỏe, cả
nhà bình an. Lúc đó, tất cả chúng tôi
lúc đó nhìn mẹ - cảm giác hạnh phúc
vô bờ.
Sau ăn uống no nê, cả nhà ngồi
quanh chiếu ăn trầu và kể chuyện Tết.
Mẹ bảo: “Nói là no ba ngày tết, đói ba
tháng hè nhưng ngày xưa khổ lắm. Tết
làm gì có thịt mà ăn. Nhà nào khá giả
lắm mới có cân thịt. Giờ sướng chán
rồi, thịt cá đều có”.
Rồi mẹ kể cuộc đời của mẹ lấy bố
lúc 16 tuổi, nhà nghèo khổ, phải bện
thừng, làm thuê cho địa chủ nuôi con.
Những ngày cực khổ cùng bố đi chẻ cói
thuê rét mướt, và không quên giá rét
thấu xương lặn lội ra đồng cói bắt cáy
đem về đổi gạo về nấu nồi cháo loãng
cho con. Rồi chuyện mùa giáp hạt mẹ
đi mót lúa tận đồng chiêm trũng rạ quá
đầu ngưới. Cả cuộc đời mẹ là quang
gánh, gánh trên đó là những bó rau
muống, mồng tơi, xời cáy. Chúng tôi
lớn lên, trưởng thành từ đôi quang
gánh đẫm mồ hôi và nước mắt của mẹ.
35 năm - một khoảng khá dài so với
dòng chảy của thời gian, nhưng bữa

cơm tất niên trưa ba mươi tết ngày ấy
không bao giờ quên được. Nó đã ăn
sâu vào tiềm thức và trở thành “di sản
hữu hình” về ký ức đã qua.
Tết Nhâm Dần này- thêm một năm
nữa tôi xa quê hương nơi chôn nhau
cắt rốn. Mâm cơm tất niên trưa ba
mươi Tết có bia Nhật Bản đắt tiền, có
bánh Socola ngoại. Tất cả dư vị ngày
tết đều “lạ, sang, độc”, song tôi vẫn
thấy thiếu dư vị bữa cơm tất niên trưa
ba mươi mẹ nấu ngày thủa. Đó là bữa
cơm bằng tình mẫu tử thiêng liêng
và tình yêu thương vô bờ bến của mẹ
giành cho tôi - người con của mẹ giờ
đã trưởng thành từ gánh gồng của mẹ.
Viết dòng cảm xúc này mắt tôi cay
cay. Hình ảnh bữa cơm trưa ba mươi
Tết của mẹ ùa về ký ức.
Dâng tặng mẹ bài thơ của đứa con
xa nhà.
Tất niên của Mẹ
Tôi nhớ lại mùa xuân năm ấy
Mẹ tôi đi bán cáy
Mua từng mớ rau lang
Đôi vai nặng trĩu đò ngang
Trời mưa trơn trượt mẹ mang gạo về
Cả nhà một bữa no nê
Mẹ còn đói bụng, nhưng hả hê trong lòng
Vai đeo xời cáy, mùa đông
Lội ra đồng cói, đói lòng xế trưa
Hao gầy, gánh bổi dưới mưa
Đầu đội mủng lúa ngày xưa vẫn còn
Tất niên đạm bạc mùa đông
Trên manh chiếu cói ấm lòng chúng con
Mâm cơm của mẹ vẫn còn
In trong ký ức, đứa con xa nhà.

Ăn trầu,

nét đẹp văn hóa
ngày Xuân

 NGUYỄN THÀNH NHÂN

Từ xa xưa, ăn trầu đã trở thành nét đẹp văn hoá của người Việt Nam. “Miếng trầu là đầu câu chuyện”,
nó không thể thiếu trong nghi lễ, cưới, hỏi, hiếu, hỉ, hội hè, đặc biệt trong những ngày đón Tết vui
xuân. Trầu cau, như một biểu trưng sum vầy, đoàn kết, nhân văn, một sự no ấm đoàn viên…

Ă

n trầu như một thói quen
truyền thống nối tiếp giữa các
thế hệ trong gia đình người
Việt. Từ đời ông bà, bố mẹ, con cháu,
cứ đến tuổi 35, 40 là ăn trầu như một
lẽ tự nhiên. Và không ai dạy ai, ăn trầu
như một nhu cầu của các bà, các chị,
các ông, nhất là các bà, các chị, các
ông ở thôn quê. Nếu ông bà ăn trầu,
nhất định con cháu cũng sẽ ăn. Trong
gia quyến, có nhiều thế hệ ăn trầu, và
như một sự tiếp nối hết đời này đến
đời khác.
Trong đám cưới ở các vùng quê,
trầu cau không thể thiếu. Cô dâu tay
bâng khay trầu, chú rể tay cầm bao
thuốc lá đi mời bà con hai họ. Mâm
cao cỗ đầy đến mấy, thiếu trầu cau
thì coi như không còn ý nghĩa. Bà con
làng xóm đến dự đám cưới là ăn trầu,
uống nước chè xanh. Trai thanh, gái tú
trước đó chưa một lần ăn miếng trầu
cay, nhưng đi đám cưới cũng xin một
miếng ăn cho đỏ môi, cho có duyên
con gái. Vì họ quan niệm “khi chưa
có vợ có chồng, ăn cho duyên thắm má
hồng nay mai”. Con gái chưa chồng,
họ ăn trầu không phải là nghiện mà
là để làm duyên, để má thêm thắm,
môi thêm hồng cho đám trai làng “lác

mắt”. Vị ngọt của cau, vị cay của trầu,
càng nhai càng ngọt, càng bừng bừng
đôi má, lâng lâng tâm hồn, má hồng
môi đỏ say ngà. Chỉ cần“dăm miếng
trầu cay, một buồng cau trắng, là đôi
chúng ta nên vợ thành chồng”
Ngày nay, tuy đám cưới ở thôn quê
có xuy hướng “đô thị hoá”, song cũng
không thể thiếu trầu cau. Trong lễ hội
của người Kinh Bắc (Bắc Ninh), trầu
cau là cái duyên cớ của người quan
họ để đoàn kết sum vầy. Người Kinh
Bắc têm trầu cánh phượng, đựng trong
khay. Trước khi tan hội, họ hát cho
nhau nghe bài ca giã bạn. Những cô
thôn nữ e ấp mời các chàng trai xơi
trầu mà hát rằng: “Trầu này trầu tỉnh
trầu tình, xin ăn một miếng thắm tình
duyên ta”. Đã mời là nhận, các chàng
trai Kinh Bắc, tay cầm trầu mà đối
rằng: “trầu này trầu của mẹ cha, anh
ăn một miếng cho ta lấy mình”. Miếng
trầu cánh phượng xinh xinh, như sợi
chỉ tình duyên kết nối tình yêu của họ.
Nhiều chàng trai cô gái nên vợ thành
chồng từ miếng trầu nghĩa tình ấy.
Trong giỗ chạp, ngày rằm, Tết
Nguyên đán, Tết Nguyên Tiêu, sau khi
ăn uống no nê, mọi người xum họp
lại uống trà và ăn trầu nghe trưởng

họ răn dậy con cháu điều hay lẽ thiệt.
Trong đám hiếu, miếng trầu giúp lòng
người ấm hơn. Bà con đến chia buồn
với người quá cố, ăn miếng trầu cay
cay như chia sẻ nỗi buồn với gia đình
thân quyến.
Mùa đông giá rét, ăn trầu sẽ thấy
ấm lòng. Người run sợ, ăn trầu sẽ lấy
lại bình tĩnh, tự tin hơn. Khi người mệt
mỏi, cảm mạo bí mồ hôi, ăn miếng
trầu cau tươi sẽ giúp toát mồ hôi,
bừng bừng khí huyết, vậy là hết cúm,
hết mệt. Khi hàng xóm giận nhau,
mời nhau miếng trầu để hoà giải làm
thân trở lại… khi bộ đội về nghép tết,
đi hội cũng có anh ăn trầu cho môi đỏ
thêm duyên.
Có thể nói rằng, trầu cau mang
nhiều ý nghĩa cao đẹp. Trong đám
cưới, nó đại diện cho tình yêu mãnh
liệt “mãi mãi yêu nhau như trầu cau
muôn thủa” . Trong đám hiếu, nó như
một sự chia sẻ cảm thông. Trong cuộc
sống hàng ngày, nó như sợ dây liên kết
tình làng nghĩa xóm, tình người, tình
đời thêm mặn nồng, tình cao nghĩa
nặng. Khi Xuân về Tết đến, miếng trầu
như “cửa mở” tâm hồn kết nối mùa
xuân, làm lòng người thêm ấm áp, gần
gũi, yêu thương đến lạ kỳ.
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 CHÂU THƯ

Xuân ở giàn khoan
Xuân đã về trên những giàn khoan
Giữa biển khơi ngàn trùng sóng vỗ
Nhành mai vàng nở hoa rồi đó
Đón mùa xuân giữa “phố nổi” phía chân trời
Thêm một mùa xuân anh đón Tết giữa biển khơi
Chiều 30 nỗi lòng khắc khoải.
Nhớ đất liền, quê hương, xa ngái
Nơi có mẹ già ngồi bọng cửa đợi anh.

Gác lại mùa xuân, cùng tình yêu đôi lứa
Khơi dòng dầu từ đáy đại dương.
Xuân Nhâm Dần anh ở giữa biển trường
Thắp sáng niềm tin, tình yêu người thợ
Mồ hôi rơi, nhọc nhằn gian khó
Cho Tổ quốc mình vững bước vào xuân

Thêm một mùa xuân mái tóc chẳng còn xanh
Màu hoa râm cho giàn khoan rực lửa

Giữa giàn khoan anh lao động quên mình
Cùng đồng đội đón chào năm mới
Xuân đã về em ơi đừng chờ đợi
Hẹn xuân sau mình sẽ đoàn viên.

 ĐỖ MẬN

 TRƯƠNG CÔNG THẾ

Xuân đã về
trên những giàn khoan
Xuân đang về cửa ngõ rồi anh
Mai e ấp trên cành lộc biếc
Đào chúm chím mừng nơi nơi yến tiệc
Én từng đàn chao liệng đón xuân
Xuân Nhâm Dần đã đến rất gần
Anh giàn khoan, em đất liền xa quá
Giữa mêng mông đất trời biển cả
Đón mùa xuân từ những giếng dầu
Thêm một năm những sợi tóc điểm màu
Cho giàn khoan ngày đêm rực lửa
Ta gác lại tình yêu đôi lứa
Và hi sinh hạnh phúc riêng mình
Xuân đã về thắp sáng bình minh
Người lính thợ hành trình tìm lửa
Vui xuân sang, cùng tình yêu chan chứa
Thắm tình người, tình hữu nghị Việt- Nga.
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Niềm tin giữ biển
Sóng mặc sóng, gió mặc gió
Gian nan vất vả ta không sờn lòng
Nhiệm vụ Đảng giao chưa xong
Biển chưa bình lặng, tàu ta chưa về
Biển của ta, phải là của ta
Thăm dò dầu khí bao la nghìn trùng
“Nước ngoài” ngoan cố khôn cùng
Một tàu cũng “chiến” tới cùng… đâm va
Trời của ta, biển của ta
Phúc Nguyên, Tư Chính, Trường Sa nối liền
Bao giờ biển lặng bình yên
Để anh thu xếp chút miền riêng tư
Lời Người căn dặn năm xưa
Đêm, rừng, trời, biển muôn năm giữ gìn.
Hải quân con Lạc, cháu Rồng
Lời thề giữ biển một lòng khắc sâu.
* Đại tá Trương Công Thế, Phó chính ủy Vùng 2 Hải quân

 TRỌNG CHU

Đón Tết ở giàn khoan
Giữa mênh mông sóng vỗ
Sừng sững hiên ngang nơi đó những giàn khoan
Sôi nổi thi đua sản xuất an toàn
Vượt kế hoạch đón mùa xuân đang tới
Bao con người Tết này vui phấn khởi
Hoàn thành chỉ tiêu sản xuất trên giao
Tô thắm thêm những bông cúc, mai, đào
Say nhịp bước đón chào mùa xuân mới
Từ giàn khoan lời chân thành nhắn gửi
Bao ân tình về với hậu phương
Bằng tấm lòng chan chứa tình thương
Chào xuân mới cùng chung vui san sẻ
Ngành dầu khí của chúng ta là thế
Mùa xuân về đón Tết ở giàn khoan
Nhưng niềm vui vẫn cứ ngập tràn
Vẫn đầy đủ và chứa chan hạnh phúc.

Tình hữu nghị
Việt - Nga son sắt
Người Vũng Tàu không còn ai xa lạ
Những địa danh mang tên của nước Nga
“Khu Năm Tầng” được xây dựng nguy nga
Được mệnh danh “Khu người Nga” ở đó
Đường ba cu nơi trung tâm thành phố
Bao cửa hàng trù phú mở kinh doanh
“Chợ Năm Tầng” nơi buôn bán nổi danh
Hàng chất lượng với giá thành hấp dẫn
Bao giàn khoan ngoài khơi xa cần mẫn
Người bạn Nga luôn kiên nhẫn cùng ta
Sóng lớn, bão giông, nắng đốt, mưa sa
Luôn sát cánh cùng chúng ta khai thác
Kinh tế địa phương ngày càng đổi khác
Nhờ nguồn dầu được khai thác thường xuyên
Cuộc sống ấm no ngày một đi lên
Tình hữu nghị Việt - Nga luôn son sắt.

Dịp Tết này
Ba con có về không
Dịp Tết này Ba con có về không?...
Câu hỏi thơ ngây của con yêu bé nhỏ
Mẹ vỗ về, dằn lòng ôm con ngủ
Bởi Ba còn khai thác mỏ dầu xa.
Con ơi!
Nhiều Tết rồi con cứ phải vắng Ba
Mẹ chứa chất đong đầy bao nhung nhớ
Mắt thơ ngây con vô tư nghiêng ngó
Mong chờ Ba dịp Tết có được về?...
Con biết không!..
Giữa biển khơi sóng gió bộn bề
Từng phút, giây Ba nhớ về con đó
Đứa con yêu đang ngây thơ bé nhỏ
Nơi đất liền hãy ráng cố chờ Ba
Qua Tết rồi Ba sẽ lại về nhà
Được ôm con cùng hoan ca âu yếm
Cùng mẹ con tỏ tình yêu trìu mến
Cho thỏa lòng Tết bám biển trùng khơi.

Đón Tết xa nhà
Lính nhà giàn đón Tết
Dẫu có phải xa nhà
Vẫn một lòng thiết tha
Với người thương yêu nhất
Nhưng vì bị xa khuất
Bởi lớp sóng trùng khơi
Chỉ biết chúc bằng lời
Qua zalo tin nhắn
Nơi đất liền cố gắng
Tin tưởng lính nhà giàn
Dù bão tố gian nan
Luôn hoàn thành nhiệm vụ
Tết này vẫn đầy đủ
Bánh nếp với thịt tươi
Luôn đầy ắp tiếng cười
Hoa tươi vui đón Tết.
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 NHẬT LỆ

Lời chúc đầu
Xuân từ biển cả

Chẳng thiếu gì trên mặt sóng - ngày xuân
Giữa giao thừa, trừ vợ con vò võ
Mâm cỗ Tết , hương thơm cùng một chỗ
Trên con tàu thờ một tổ tiên chung
Cánh mai vàng lả tả lúc tàu rung
Sóng vô tình không biết ngày Tết nhất
Mũi khoan sâu vẫn xuyên vào lòng đất
Chân vịt tàu khuấy loãng cả đêm đen
Tết trên bờ không thể thiếu hơi men
Nhưng giữa biển khó lòng nài nhau được
Như bệnh viện - luôn b-lu trắng trực
Trái tim tàu - tai mắt chúng tôi canh
Tự nơi này - nơi biển thẳm xa xanh
Lúc chúc xuân ngoảnh mặt về đất mẹ
Hoa, cỗ cúng đem thả vào sóng bể
Lời tri ân cốt nhục giữ đất này
Em ơi em, thấm muối mặn gừng cay
Trái tim anh rộn dưới lần áo cũ
Ơn nước, nhà - nói thế nào cho đủ
Lòng anh vui mừnh đón giọt dầu lên
Anh nguyện cầu cho đất nước giàu lên
Cho Việt Nam sánh cùng thế giới
Tổ quốc xây bằng mồ hôi và máu
Anh vui lòng cưỡi sóng trắng xa khơi
Phút giao thừa sâu lắng của đất trời
Cùng biển đảo chia gian lao, ước hẹn
Xin đất liền vui mùa xuân trọn vẹn
Biển mặn mòi biết trả nghĩa nhân dân.
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Gửi mùa Xuân

Đã nghe đời lục tục đón tân xuân
Mai, đào sắp tìm đường đi đón tết
Anh hiểu giá đang dần vơi cạn bớt
Mấy dòng này anh gửi tới xuân đây
Bưởi, cam dần vào vụ đỏ hây hây
Rét ân tình vắt nên mùa thơm ngọt
Y em vậy - cái ngày xa hun hút
Rét cũng làm đôi má chín ngất ngây
Anh bồi hồi nhớ một cái bắt tay
Nhờ đông giá che đi nhiều run rẩy
Anh còn giữ y nguyên từ phút ấy
Một bàn tay mềm ấm đến lạ kỳ
Cũng chính mùa đông ấy cuốn anh đi
Đời mải miết gieo mặn mòi lên tóc
Sương muối trắng mùa đông như mắt khóc
Anh đã yêu giá buốt ấy ngần nào!
Qua đông dài đầy buốt lạnh hanh hao
Anh biết quý sắc đào mai quyến luyến
Hiểu giá trị ngọt ngào xuân mang đến
Biết quý yêu thứ hiện hữu trên đời
Không đớn đau - chưa phải trải đời người
Đông hờ hững dạy ta nhiều thứ lắm
Biết quý bát chè xanh, manh chiếu ấm
Nhớ áo ai phai cũ sẻ chia lòng
Biết nâng niu chi chút đốm than hồng
Ta hạnh phúc cũng nhờ đông kéo lại
Dù than hồng rồi cũng thành cát bụi
Thì sinh ra cũng đã sưởi cho đời
Mùa nối mùa mải miết thế khôn nguôi
Như lời nhắc vĩnh hằng trong trời đất
Rằng ấm, lạnh trong đời đều sẽ mất
Hãy cháy lên trước khi nó lụi tàn.

 ĐOÀN XUÂN MIỀN

 HÀ MẠNH TƯỜNG

Mai vàng, đào thắm gọi xuân sang
Nhộn nhịp, đông vui khắp phố làng
Tân sửu năm qua mừng thắng lợi
Nhâm dần niên tới đón vinh quang.
Thiên tai khắc phục dân hoan hỉ
COVID đẩy lùi nước vẻ vang
Đoàn kết chung lòng cùng kiến thiết
Non sông Đại Việt mãi huy hoàng.

Ba trăm sáu mấy ngày
Một vòng quay trời đất
Giục muôn người tất bật
Trong dòng chảy mưu sinh.

Đoàn kết một lòng

Thắm sắc hoa

Tĩnh lặng
chiều cuối năm

Giữa cuộc sống yên bình
Bỗng thấy mình hạnh phúc
Dẫu đôi khi nhiều lúc
Từng cơ cực như người.

Xuân về, Tết đến Việt Nam ta
Ý Đảng, lòng dân mãi hợp hòa
Kiến thiết non sông tươi vạn nẻo
Dựng xây Tổ quốc đẹp muôn nhà.
Đường lên hạnh phúc dân sung sướng
Lối đến huy hoàng nước thăng hoa
Con cháu lạc hồng cùng gắng sức
Đại Việt muôn đời thắm sắc hoa.

Có một chút thảnh thơi
Chạnh thương ai khó nhọc
Kẻ đàn con nheo nhóc
Người công việc dở dang.

 NGUYỄN XUÂN SÁU

Được nhàn nhã hôm nay
Biết ơn người vất vả
Gánh hộ ta tất cả
Những giây phút hiểm nguy.

Làng Nga ở Vũng Tàu
Làng người Nga ở Thành phố Vũng Tàu
Cùng người Việt đón xuân về Tết đến
Mừng năm mới mùa xuân bao ước hẹn
Hoa trái khoe duyên rực rỡ làng Nga

Giàn khoan dầu sừng sững biển khơi xa
Chung sức Việt - Nga tìm dầu khai thác
Giọt mồ hôi loang sóng chiều dào dạt
Tết này không về trực ở giàn khoan.
Phụ nữ Nga Tết Việt cũng lo toan
Bánh tét, bánh chưng, vốt ca, hoa trái
Đón chồng về từ giàn khoan xa ngái
Tết muộn mà vui ly rượu tràn đầy.

Dịch bệnh vẫn tràn lan
Biết khi nào mới hết
Bao nhiêu người thấm mệt
Bao người đã xuôi tay.

Cuộc sống cứ trôi đi
Như những gì vốn vậy
Chỉ trái tim mới thấy
Tình người thật bao la.
Mọi người sống vì ta
Trong vườn hoa đua nở
Ta làm bông hoa nhỏ
Toả hương cho mỗi người.

Tết đến làng Nga vui nhộn xum vầy
Tình nghĩa Việt - Nga ấm nồng ngọn lửa
Làng Nga đẹp, tình Việt - Nga chan chứa
Vốt Ca say nồng cạn chén vô vô...
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Жена геолога

Nhà địa chất

Быть женой геолога - это женский подвиг.
Хоть и не военный он, но вылитый полковник:
“Можно чаю?”, “Где планшет?”, карты с кучей правок.
И “Книги не валяются! Это мой порядок”.
Быть женой геолога - это наказание.
Он всю зиму в офисе, а летом на задании.
Я прошу: “Возьми меня в эту экспедицию!”.
Он в ответ смеется: “Нет! Дома жди. Традиция!”.
Я опять сижу одна, жду его с работы.
Дома тихо... Мысль одна: “Лучше б был охотником!
Что влечет его туда? Жизнь и так налажена.
Пусть скорее нефти даст эта его скважина!”.
Так и езжу я за ним: Крайний Север, Азия.
И подруги говорят: “Это безобразие!”.
Вместе с ним прошли тайфун, вьюги и ненастье.
Быть женой геолога - это все же счастье!
С уважением,
Садовникова Виктория

Vợ nhà địa chất
Làm vợ của nhà địa chất là chiến công
Không phải quân nhân, nhưng anh trông như đại tá:
“Máy tính bảng đâu?”, “Cho anh trà?”
Những bản đồ mà anh chỉnh sửa.
“Mấy cuốn sách em đừng để đó nữa!
Vì đây là chỗ làm việc của anh”.
Làm vợ nhà địa chất là hình phạt
Ở văn phòng mùa đông, nhận nhiệm vụ mùa hè.
Em bảo anh: “Đưa em theo với nhé!”
Anh chỉ cười: “Như thường lệ, đợi anh!”
Em lại ngồi một mình, đợi anh.
Căn nhà lặng yên… Bỗng dưng em chợt nghĩ:
		
“Thà anh là một thợ săn nhỉ?”
Có điều gì thú vị hấp dẫn anh?
Cuộc sống vậy đã tốt lắm rồi.
Ước gì giếng khoan cho dầu sớm!
Em theo anh từ Viễn Bắc đến Á Châu.
Các bạn nói “Ôi sao kinh khủng!”.
Em cùng anh qua bão giông, mưa tuyết.
Làm vợ địa chất, vẫn thật tuyệt vời!
Trân trọng,
Sadovnikova Victoria

(Lan Hương dịch)

Тот, кто газ не искал - никогда не поймёт,
чего стоит увидеть пылающий факел.
Сколько споров пройдет и бессонных ночей,
сколько нервов потратят и пачек бумаги.
  
И не важно, где скважина: тундра, тайга,
непролазная глушь или чистое поле.
Есть ли рядом райцентр, деревня, река,
трасса, зимник, грунтовка, открытое море.
  
Все хотят результат. Нужен только успех!
Напряжение можно потрогать руками.

Ворох книг и потрепанных карт на столе,
где своих же полно на полях замечаний.
  
Сотни писем, звонков: ”Сколько ждете?”, “Когда?”,
“Почему связи нет?”, “Почему нет притоков?”,
“Нефть пошла?”, “Сколько газа?”, “Отлично, ура!”
“Мы в вас верим не зря!”, “Нам ваш опыт так дорог!”
  
Геолог - профессия, дар, ремесло.
Будет вам результат - для ума дайте пищу!
Очень странные люди, геологи эти.
Ничего не теряли, но всегда что-то ищут
Александр Садовников.

Ai không tìm sẽ chẳng bao giờ hiểu,
Ai không tìm sẽ chẳng bao giờ hiểu,
Nhìn đuốc bừng sáng đáng giá như thế nào.
Biết bao tranh luận, biết bao đêm mất ngủ,
Bao dây thần kinh và bao cọc giấy dày.
Không quan trọng giếng nằm ở đâu:
			
trên đài nguyên hay trong rừng rậm
Chốn hẻo lánh hay cánh đồng bát ngát.
Có hay không cạnh phố, quê hay sông lớn
Tuyến xe chạy, đường phủ tuyết, lối mòn hay biển rộng mênh mang.
Ai ai cũng đều muốn kết quả, rằng nhất định phải thành công!
Áp lực có thể chạm được bằng tay.
Sách chất đống bên bản đồ nhàu nát,
Cùng với bao nhận định của riêng mình.
Hàng trăm bức thư, cuộc gọi hỏi “Nhiều, ít?”, “Bao lâu?”
“Kết nối sao không có?”, “ Dòng sao không thấy?”
“Dầu đã lên chưa?”, “Khí có nhiều không?”, và rồi “Ura, tuyệt vời!”
“Chúng tôi tin tưởng anh quả không vô ích!”,
		
“Kinh nghiệm của anh thật đáng quý biết bao!”
Địa chất là nghề, là nghiệp, cũng là khiếu.
Kết quả rồi sẽ có, nhưng xin giãi bày để các bạn hiểu!
Người địa chất toàn những người lạ lắm.
Chẳng mất thứ chi mà cứ mãi đi tìm.
Aleksandr Sadovnikov
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nơi mùa xuân

chưa bao giờ đến muộn
 MAI THẮNG

Hàng trăm tấn hàng hóa, quà Tết, lương thực, thực phẩm, hàng
quân nhu chuyển xuống tàu đi đảo, không chỉ là hơi ấm đất liền,
mà còn khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn hướng về
Trường Sa- Quần đảo thân thương của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn
gió. Xuân Nhâm Dần 2022 đã chớm nở trong tim của những người
lính đảo ở quần đảo thân thương xa nhất của Tổ quốc.
Cuộc tiễn chân
không có người thân

Khác với sự náo nhiệt, ồn ào của
những chuyến tàu đem mùa xuân ra
Trường Sa mùa xuân 2021, tiễn tàu 744
đem quà Xuân cho quân, dân 4 đảo
Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Tốc Tan, Núi
Le những ngày cận Tết trên quân cảng
Hải đoàn 129 Hải quân chỉ có lãnh đạo
của Hải đoàn và sĩ quan chủ chốt. Cuộc
chia tay đặc biệt trong mùa đại dịch
COVID-19 không có vợ, con tiễn chân;
cũng không có phóng viên báo đài dân
sự đến viết bài đưa tin, chỉ có những
người lính đã thực hiện nghiêm ngặt
cách ly 21 ngày, hoặc công tác tại đơn
vị trước khi đi đảo.
Đã nhiều năm gắn bó với tàu 744
và hàng chục chuyến chỉ huy tàu vượt
sóng gió hành trình đi đảo Trường Sa,
Nhà giàn DK1, nhưng đây là cuộc tiễn
chân đầu tiên đi đảo không có người
thân. Thiếu tá Lê Minh Sum, Thuyền
trưởng tàu 744 cho biết, trước diễn biến
của đại dịch Covi-19 phức tạp, và để an
toàn tuyệt đối cho bộ đội tàu, việc vợ,
con tiễn chân các thuỷ thủ trước khi
đi Trường Sa đành gác lại. Tuy nhiên,
các thủ tục tiễn tàu vẫn diễn ra bình
thường, chỉ khác không có người thân
của các thuỷ thủ, chỉ có lãnh đạo, chỉ
huy đơn vị, hạn chế tối đa số người
tập trung. “Đây là chuyến tàu đặc biệt
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sớm nhất đem mùa Xuân cho quân dân
Trường Sa. Chuyến đi này sẽ gặp nhiều
sóng gió. Song dù gian khổ sóng gió thế
nào, chúng tôi cũng quyết tâm chuyển
quà Xuân đến tận tay cán bộ chiến sĩ và
ngư dân đang công tác, sinh sống trên
4 đảo Trường Sa Lớn, Sinh Tồn và hai
làng chài Núi Le và Tốc Tan”- Thiếu tá
Lê Minh Sum chia sẻ.
Cũng theo Thiếu tá Sum, sau bão
số 9 (Rai), hoàn lưu của bão đang làm
cho các vùng biển thuộc quần đảo
Trường Sa có sóng lớn cấp 6, gió chướng
cuối mùa thổi mạnh, biển động, việc
chuyển hàng, quà Tết lên các đảo thực
hiện theo phương án truyền tải. Trong
chuyến đi chúc Tết này, lãnh đạo Hải
đoàn 129 sẽ kết hợp kiểm tra các mặt
công tác, năng lực quản lý vận hành
trong năm 2021 và bổ sung trang thiết
bị vật tư, nhu yếu phẩm để các âu tàu,
làng chài tiếp tục thực hiện nhiệm vụ
hỗ trợ ngư dân trong thời gian tới.
Không bịn rịn chia tay người thân
gia đình như những lần đi đảo trước,
chuyến đi lần này Thượng úy QNCN
Bùi Tấn Vương (Máy trưởng Tàu 744)
chỉ biết đứng trên cầu cảng đưa tay vẫy
chào đồng đội đứng trên cầu cảng. Dẫu
vẫn hiểu đại dịch COVID-19 đã làm anh
và gia đình “cách trở” nhiều ngày không
gặp mặt. Nỗi nhớ gia đình, người thân
có đêm quặn thắt, nhưng đành nén lại.

Tất cả vì an toàn của con tàu trước giờ
đi đảo.
Những ngày qua, Thượng úy Vương
nỗ lực hoàn thành xuất sắc phần việc
của mình, để tàu 744 có chuyến hải
trình đặc biệt an toàn tuyệt đối. “Để con
tàu có sức sống toàn diện, an toàn cho
chuyến hải trình đi Trường Sa, ngoài
chuẩn bị chu đáo các khâu, các bước
đời sống khác; thì bảo dưỡng, bảo quản,
kiểm tra vận hành máy tàu là nhiệm vụ
đặc biệt quan trọng số 1. Máy hoạt động
tốt, tàu mới chạy; máy có khoẻ, tàu với
vượt qua sóng to gió lớn. Đây là chuyến
đem hơi ấm mùa Xuân từ đất liền đến
Trường Sa nên tất cả phải chuẩn bị chu
đáo”, Thượng úy Vương bộc bạch.
Thiếu tá Hoàng Đình Ngà, Chính trị
viên Hải đội 922, Hải đoàn 129, Quân
cảng Sài Gòn cho biết: “Đi thăm, chúc
Tết quân và dân trên quần đảo Trường
Sa là hoạt động thường niên của Hải
đoàn. Đây là tình cảm, là sự quan tâm
động viên, tạo sự gắn kết của các lực
lượng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu
Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là đợt bổ
sung vật tư, trang thiết bị kỹ thuật của
Hải đoàn, giúp các âu tàu, làng chài đáp
ứng các nhu cầu cấp bách của ngư dân
khi đang khai thác hải sản trên biển một
cách hiệu quả nhất”.

Ấm lòng lính đảo

Sau hai ngày tàu 744 của Hải đoàn
129 Hải quân đem mùa xuân ra 3 điểm
đảo chìm, tại Quân cảng Cam Ranh
(tỉnh Khánh Hòa), Bộ tư lệnh Vùng
4 Hải quân tổ chức Lễ tiễn 4 tàu 561,
571, KN490 và KN491 chở đoàn công
tác cùng hàng trăm tấn hàng quà Tết
vượt sóng gió đem quà Xuân Nhâm Dần
2022 cho quân và dân Trường Sa. Đây là

Chiến sĩ Vùng 2 Hải quân vận chuyển các phần quà lên tàu Trường Sa 10 và tàu Trường Sa 19. Ảnh: TRẦN TRÀ
hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến
Xuân về; mang theo những tình cảm,
niềm tin, những món quà giản dị và hơi
thở mùa Xuân của đất liền để đến với
cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo
Trường Sa. Điều đó thể hiện sự quan
tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Bộ
Quốc phòng và đồng bào, nhân dân cả
nước dành cho quân và dân nơi đầu
sóng ngọn gió.
Chuyến hải trình cuối cùng của
năm cũ trong điều kiện thời tiết bất
lợi. Ngoài hàng hoá, có hàng trăm cán
bộ, chiến sĩ trẻ thay quân đợt này. Do
điều kiện diễn biến dịch COVID-19 diễn
biến phức tạp, nên phóng viên báo đài
đi Trường Sa tác nghiệp cũng rất hạn
chế. Tất cả đều được cách ly theo qui
định trước khi bước chân xuống tàu
hành trình đi đảo.
Buổi tiễn biên đội tàu diễn ra trong
không khí xúc động ấm áp nghĩa tình
quân dân. Thay mặt Quân chủng Hải
quân Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân,
Chính ủy Vùng 4 Hải quân, nhấn mạnh:
“Đây là chuyến tàu đem mùa Xuân và
tình cảm đất liền cho cán bộ chiến sĩ và
nhân dân nơi tiền tiêu Tổ quốc. Chuyến
tàu cuối năm này ra đi trong điều kiện

sóng gió thời tiết bất lợi. Song tất cả
vì Trường Sa thân thương, nhất định
chúng ta sẽ vượt qua sóng gió, những
tấn hàng quà sẽ đến tận tay cán bộ
chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Mùa
Xuân Nhâm Dần 2022 đang đến gần.
Quân, dân ở quần đảo Trường Sa háo
hức mong chờ hơi ấm đất liền gửi tới”.
Trước lễ tiễn tàu, hàng trăm tấn
hàng quà Tết được nhân dân gửi tặng
và hàng quân nhu, quân trang được vận
chuyển xuống tàu chằng buộc cẩn thận.
Trong những tấn hàng quà ấy, không
thể thiếu mứt Tết, hạt dưa, gạo nếp,
miến, măng, lá gói bánh chưng - những
hương vị mùa Xuân của đất liền gửi lính
đảo. Do điều kiện COVID-19 diễn biến
phức tạp, việc phóng viên, báo chí theo
tàu đi đưa tin viết bài hạn chế hơn các
năm. Theo phương án, hàng quà Tết
sẽ chuyển đến bộ đội nhân dân và ngư
dân 21 đảo/ điểm đảo/33 điểm đóng
quân thuộc quần đảo Trường Sa. Trong
điều kiện thời tiết bất lợi, hàng quà sẽ
chuyển theo phương thức kéo dây, hoặc
xuồng truyền tải.
Trước khi biên đội tàu rời cảng ra
khơi, lãnh đạo Vùng 4 Hải quân và ông
Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND

Trong khi ở đất liền nhà nhà đón Tết vui Xuân, thì bộ đội Trường Sa đứng
gác trong gió gào sương biển, căng thẳng theo dõi mục tiêu và “mời” ra
khỏi lãnh hải những con tàu “không mời mà đến”. Các anh đang đối mặt
với gian khổ. Những việc các anh đang thầm lặng hi sinh, tất cả vì Trường
Sa thân thương, vì Tổ quốc đón Xuân bình yên cho sắc xuân ngời mãi.

tỉnh Khánh Hòa đã tặng hoa cho chỉ
huy 4 tàu và đoàn công tác. Nắm chặt
tay thuyền trưởng tàu KN 490, ông
Thiệu xúc động nói: “Tình cảm và niềm
tin của nhân dân cả nước gửi gắm trong
chuyến đi này. Trong điều kiện dịch
COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng
chúng ta vẫn tổ chức được chuyến tàu
đem quà Xuân ra Trường Sa, chúng tôi
rất cảm kích. Chúc đoàn chúng ta hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về đất
liền an toàn.

Thầm lặng

Trong khi tàu 744 của Hải đoàn 129
và biên đội tàu 561, 571, KN 490, KN
491 của Vùng 4 Hải quân đang vượt
qua hàng ngàn hải lý sóng to gió lớn
đến Trường Sa, thì cũng là thời điểm
mùa xuân đã nhen lên trong tim những
người lính đảo.
Từ đảo Sơn Ca - hòn đảo được coi
là “thủ phủ màu xanh” trong Quần đảo
Trường Sa, Trung tá Nguyễn Văn My,
Chính trị viên phó đảo Sơn Ca cho biết,
bắt đầu từ tháng 11 âm lịch, không khí
mùa xuân đã rộn ràng trong tim những
người lính đảo. Những cán bộ chiến sĩ
được về đất liền ăn Tết Nhâm Dần 2022
với gia đình, ngày nào cũng vui cười ca
hát. Họ thấp thỏm chờ đợi chuyến tàu
chúc Tết cuối cùng để trở về đất liền. Có
sĩ quan gọi điện về đất liền thông báo
sẽ được về đón Tết với gia đình. Có sĩ
quan trẻ muốn tạo bất ngờ cho vợ nên
nhắn tin “Bí mật. Rồi em sẽ rõ”. Xúc
động nhất là những chiến sĩ trẻ được
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về đất liền đợt này, kết thúc đời quân
ngũ sau thời gian công tác tại đảo. Sau
giờ huấn luyện trên thao trường nắng
lửa, từng tốp lính ra triền đảo ngồi nhìn
về hướng đất liền trông ngóng đoàn tàu
chúc Tết đến. “Những ngày cuối cùng
của năm cũ, trong lòng mỗi người cảm
giác xốn xang. Không khí mùa xuân đã
thực sự đến với đảo Sơn Ca chúng tôi.
Theo kế hoạch, ngay sau khi tiếp nhận
được quà, chúng tôi sẽ tổ chức mổ heo
gói bánh chưng đón Tết sớm, vừa chia
tay cán bộ chiến sĩ hoàn thành nhiệm
vụ trở về đất liền, vừa chia tay đoàn
chúc Tết. Khác với đất liền, đón Tết ở
đảo hoàn toàn không có COVID-19.
Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ luôn nêu
cao cảnh giác phòng chống, trên tinh
thần “Vui xuân mới không quên nhiệm
vụ”, thực hiện ba mục tiêu kép “vừa
canh đảo, vừa chống dịch vừa đón Tết
an toàn” - Trung tá Nguyễn Văn My
thông tin.
Bên cạnh niềm vui của những cán
bộ chiến sĩ Xuân Nhâm Dần được về
đất liền đón Tết, nhiều cán bộ chiến
sĩ xung phong ở lại cùng đồng đội bảo
vệ đảo trong những ngày Xuân về Tết
đến. Dẫu vẫn hiểu ở đảo còn nhiều khó
khăn, gian khổ, song việc cán bộ chiến
sĩ xung phong ở lại không chỉ vì yêu
biển, đảo; mà còn vì Trường Sa bình
yên trong mùa xuân mới, vì nhân dân
cả nước đón Tết yên bình.
Từ đảo Tiên Nữ, Nhân viên Thông
tin - Trung úy QNCN Mai Văn Thịnh
(quê ở Hà Trung, Thanh Hóa) chia sẻ
qua điện thoại: “Mùa xuân đang về

trong tim bộ đội đảo Tiên Nữ rồi anh
ơi. Tất cả anh em đang chờ đợi tàu
đem quà Tết ra. Mặc dù diễn biến dịch
COVID- 19 gặp khó khăn trong việc tiếp
xúc, nhận hàng quà, nhưng không vì
thế mà kém đi không khí mùa xuân.
Ở đảo đón Tết cũng như ở đất liền, chỉ
khác không có vợ con, bố mẹ, nhưng
có đồng đội luôn bênh cạnh, nỗi nhớ
đất liền cũng vơi đi”.
Trung úy Thịnh cũng chia sẻ thêm,
anh đã công tác ở đảo Tiên Nữ thời
gian gần năm. Giữa năm 2021, vợ anh
“vượt cạn” một mình ở quê nhà. Anh
chỉ biết mặt con qua zalo vợ gửi. “Lính
đảo Trường Sa ai cũng như tôi. Thầm
lặng và cống hiến là bản lĩnh của lính
Trường Sa. Khi Tết đến Xuân về ai
cũng mong muốn ở cạnh người thân
gia đình. Nhưng nếu không có những
người canh đảo, thì ai giữ chủ quyền Tổ
quốc. Sứ mệnh thiêng liêng nhất của
lính đảo là bảo vệ yên bình Trường Sa.
Trường Sa có bình yên vững chắc, thì
đất liền mới đón Tết vui Xuân an bình,
hạnh phúc”,Trung úy Thịnh, nói.
Gắn bó với Cô Lin qua mấy mùa
giông bão. “Đồng cam cộng khổ, xẻ
ngọt chi bùi” với đồng đội 365 ngày
dãi nắng dầm mưa, đảo trưởng Cô lin
- Đại úy Nguyễn Văn Cường đã “chai lỳ”
với nắng gió thời tiết khắc nghiệt. Vậy
mà mỗi dịp Tết đến Xuân về, niềm vui
trong anh háo hức như cậu lính binh
nhì: “Trong khi ở đất liền người người
nhà nhà quây quần bên nhau đón Tết
vui quân, thì chúng tôi tuần tra, canh
gác bảo vệ biển đảo. Dẫu không kém
nhọc nhằn, gian khổ, nhưng cũng rất
tự hào thiêng liêng. Chúng tôi chỉ hoàn
thành nhiệm vụ khi Quần đảo Trường
Sa được bảo vệ vững chắc. Đây cũng
là cơ sở để nhân dân cả nước đón Tết

Chiến sĩ Vùng 2 Hải quân chuyển hoa đào, mai lên tàu ra đảo.
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yên bình”- Đại úy Nguyễn Văn Cường,
chia sẻ.
Đại úy Cường cho biết thêm, quê ở
Thanh Chương, Nghệ An, nhưng có vợ
con hiện sinh sống tại TP. Nha Trang,
tỉnh Khánh Hòa. Anh đang thực sự háo
hức, mong chờ sớm được về đất liền để
gặp con gái mới sinh. Trước khi nhận
công tác ở đảo Cô Lin, vợ chồng anh
đã có một bé trai hơn 2 tuổi. Ra đảo
nhận nhiệm vụ công tác được khoảng 3
tuần, anh nhận được “tin vui” từ thông
báo của vợ. Khi biết tin vợ sinh bé gái
anh không kìm nổi cảm xúc. “Do điều
kiện thông tin, mình vẫn chưa biết mặt
con. Công tác ở Trường Sa nhiều năm,
ra đảo, về bờ nhiều lần nhưng chuyến
về đất liền tới đây có ý nghĩa thực biệt
với tôi”. Anh Cường tâm sự.

Xuân
đã
về
trên những “pháo đài”
canh giữ biển khơi

Trường Sa mùa Xuân đến sớm

Những ngày cuối cùng của cũ, khắp
21 đảo, điểm đảo/33 điểm đóng quân
thuộc quần đảo Trường Sa như khoác
lên mình màu áo mới. Tất cả các đảo
nổi, đảo chìm đang “tăng tốc” thực hiện
“3 mục tiêu kép”. Vừa bảo vệ vững chắc
đảo, vừa chống dịch COVID-19, vừa
chuẩn bị chu đáo cho cán bộ chiến sĩ
đón Tết vui Xuân.
Từ đảo Đá Thị, Trung úy QNCN
Nguyễn Văn Cảnh, Nhân viên lái xuồng
chia sẻ, những ngày qua, anh và đội tích
cực huấn luyện SSCĐ, hoàn thành chỉ
tiêu cuối năm. Những căn nhà được
quét sơn trắng. Công trình thanh niên,
cây xanh được sửa sang làm đẹp. Đảo
cũng đang “biên tập” tờ báo tường
“Mùa Xuân biển đảo” để “phát hành”
đêm giao thừa.
Trong khi đó, thầy giáo Bành Hữu
Tình ở đảo Trường Sa Lớn cho hay, thầy
và các em học sinh cùng phụ huynh
đang tập luyện văn nghệ để cùng bộ
đội Trường Sa biểu diễn đêm 29 Tết.
Còn các chiến sĩ đảo Sơn Ca thì tranh
thủ thời gian cuối tuần sơn mới gốc cây,
làm mới đường nối liền giữa các phân
đội để sẵn sàng đón Tết.
Trường Sa đã vào Xuân- một mùa
Xuân đặc biệt không có COVID - 19
như ở đất liền. Dù cách xa đất liền hàng
ngàn ki lô mét, nhưng Trường Sa là nơi
có không khí mùa xuân sớm nhất cả
nước. Ở nơi đầu sóng ngọn gió ấy, trong
bất luận điều kiện hoàn cảnh nào, mùa
xuân chưa bao giờ đến muộn.

 HOÀNG MINH TUẤN
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hững cây quất cảnh, hoa đào,
hoa mai và hàng trăm phần quà
Tết được đóng gói cẩn thận vận
chuyển xuống tàu chở ra 15 nhà giàn
DK1 và Trạm radar Côn đảo, không
chỉ là “hơi ấm mùa xuân”; mà còn thể
hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước,
Quân đội, Vùng 2 Hải quân đối với các
chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu
sóng ngọn gió. Mùa Xuân Nhâm Dần
2022 lay động trong tim cán bộ chiến
sĩ nhà giàn DK1- những người được coi
là “bia chủ quyền” sống trên các “pháo
đài thép” canh giữ mùa xuân cho nhân
dân cả nước đón Tết yên bình.

Hơi ấm đất liền,
ấm lòng chiến sĩ
Ngày đầu năm mới 2022, khác với
sự yên lặng của những ngày trước đó,
quân cảng Lữ đoàn 171 Hải quân Vùng
2 rộn rã tiếng cười vui của nhiều lính
trẻ. Họ vận chuyển hàng hoá, hoa mai,
hoa đào, quất cảnh xuống tàu Trường
Sa 19 và Trường Sa 10 để chở ra 15 nhà
giàn DK1 ngoài thềm lục địa phía Nam
của Tổ quốc.
Khác với những chuyến đi biển
trước mùa dịch COVID-19 có người
thân, vợ con tiễn chân, lần này chỉ có
lãnh đạo chỉ huy đơn vị và đồng đội là
các chiến sĩ tại ngũ. Tất cả được cách ly
nghiêm ngặt đủ 14 ngày theo qui định

phòng chống COVID-19. Phóng viên
báo đài đi chúc Tết lần này cũng rất hạn
chế để tránh lây lan dịch bệnh.
Trước giờ biên đội tàu nhổ neo rời
cảng, Lễ tiễn tàu diễn ra trang trọng, ấm
áp và xúc động. Thay mặt Đảng uỷ Bộ
Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Đại tá Lê Bá

“Cán bộ chiến sĩ đang vững chắc
tay súng canh biển giữ trời Thềm
lục địa phía Nam của Tổ quốc, là
ngần ấy sự cống hiến tuổi xuân
và thầm lặng hi sinh quên mình vì
Tổ quốc. Niềm vui của họ chỉ trọn
vẹn khi nhân dân cả nước đón Tết
Nhâm Dần bình yên trong điều
kiện bình thường mới”- Đại tá Lê
Bá Quân, nói.

Quân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng
Bộ Tư Vùng giao nhiệm vụ cho cán bộ,
thủ thủ hai tàu, nhấn mạnh: Đây là
chuyến tàu đem hơi ấm mùa xuân và
tình cảm đất liền cho cán bộ chiến sĩ
đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ
chủ quyền biển, đảo Thềm lục địa phía
Nam của Tổ quốc. Chuyến hải trình
đặc biệt này sẽ gặp nhiều khó khăn,
gian khổ, nhưng bằng mọi cách, quà
Tết sẽ đến tận tay cán bộ chiến sĩ DK1.

Quất cảnh, hoa mai, hoa đào được
bọc trong bao ni lông chống ướt được
các chiến sĩ chuyển xuống xếp gọn
khoang tàu. Hàng quân nhu, nhu yếu
phẩm, măng, miến, mộc nhĩ, gạo nếp,
lá dong… được đóng gói cẩn thận.
Thuyền trưởng tàu Trường Sa 19, Đại uý
Cao Anh Lê Phương cho biết, biên đội
tàu sẽ hành trình trong thời gian 15-20
ngày. Hai tàu sẽ chia làm hai đoàn chúc
Tết chuyển quà xuân cho 10 nhà giàn
phía Bắc, và 5 nhà nhà giàn phía Nam.
Nếu sóng yên biển lặng, đoàn chúc
Tết sẽ chuyển quà, hàng bằng xuồng
chuyển tải, sóng to gió lớn, chuyển
bằng dây kéo. Dự kiến, sẽ tổ chức gói
bánh chưng, đón Tết sớm với các chiến
sĩ ở mỗi cụm nhà giàn, và lễ tưởng niệm
các liệt sĩ DK1 hi sinh trên biển.
Trong khi đó Thiếu tá Lê Bá Tùng,
Chính trị viên tàu Trường Sa 10 chia sẻ.
“Đây là chuyến tàu đặc biệt chở mùa
xuân từ đất liền cho các chiến sĩ đang
làm nhiệm vụ tuyến đầu Tổ quốc. Tất
cả thuỷ thủ trên tàu xác định dù khó
khăn gian khổ thế nào, quà Tết cũng
chuyển đến tận tay các chiến sĩ DK1”.
Đại tá Đặng Mạnh Hùng, Phó Chính
ủy Vùng 2 Hải quân cho hay, mỗi dịp
khi Tết đến xuân về, Vùng 2 Hải quân
tổ chức biên đội tàu chúc Tết cán bộ
chiến sĩ ngoài 15 nhà giàn DK1, tàu
trực, Trạm radar 590 và các cơ quan
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dân chính đảng, lực lượng vũ trang
đóng quân trên địa bàn huyện Côn
Đảo. Đây là hoạt động thường xuyên
mỗi khi Tết đến, Xuân về; thể hiện sự
quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân
đội, Quân chủng, Vùng 2 Hải quân và
tình cảm của nhân dân cả nước đối với
cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ
trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.
Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ cán
bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, yên
tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi
nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc
chủ quyền biển, đảo cho nhân dân cả
nước đón Tết yên bình.

Xuân đã về trong lòng lính trẻ
Khi biên đội tàu Trường Sa 19 và
Trường Sa 10 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải
quân tiếp nhận quà của các cơ quan
dân chính đảng và nhân dân gửi tặng,
cũng là lúc mùa xuân nhen trong tim
cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1. Khác với
lính Trường Sa đóng quân trên nền đảo,
bộ đội DK1 đóng quân trên sóng nước.
Bởi vậy nỗi nhớ đất liền ra diết hơn,
cảm nhận mùa xuân nhạy cảm hơn và
mong quà Tết từ đất liền nhiều hơn.
30 năm trong đời quân ngũ, 26 năm
đi DK1, Xuân Nhâm Dần 2022 Trung
tá Nguyễn Văn Suốt, chỉ huy trưởng
nhà giàn Quế Đường thêm một lần đón
Tết ngoài biển. Khi biết tàu Trường Sa
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19 và Trường Sa 10 rời cảng, Suốt gọi
điện về gia đình nói vợ mua thêm trái
cây và gửi ảnh con gái. “Tết năm ngoái
tôi cũng đón Tết ngoài nhà giàn. Năm
nay tôi xung phong ở lại cho đồng đội
khác về bờ. Là cán bộ, tôi nghĩ, mỗi khi
xuân về Tết đến, những cán bộ trẻ có
nhu cầu về đất liền nhiều hơn tôi. Ngày
Tết ai chả nhớ đất liền, gia đình vợ con,
nhưng vì nhiệm vụ nên tôi xin ở lại. Bây
giờ ở nhà giàn cũng có đầy đủ cơ sở vật
chất, nên đón Tết ở nhà giàn cũng gần
như đón Tết ở đất liền. Nếu có khác là
không được quây quần bên gia đình,
người thân ruột thịt” - Trung tá Suốt
chi sẻ qua điện thoại.
Lần đầu tiên đón Tết giữa đại
dương, hạ sĩ pháo thủ Nguyễn Đức
Thuận chia sẻ từ nhà giàn DK1/14.
“Nhớ đất liền lắm chú ơi, nhưng con
cảm thấy tự hào lắm. Lính trẻ như tụi
con cảm giác xa gia đình ngày Tết rất
nhớ đất liền, nhưng cũng rất kiêu hãnh.
Đón Tết ngoài biển không có bố mẹ,
anh chị em ruột, nhưng có đồng đội
và các anh chỉ huy. Tất cả yêu thương
nhau như một gia đình nhỏ giữa biển”Thuận, bộc bạch.
Sau thời gian hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ ở nhà giàn DK1/11, Trung sĩ
Nguyễn Anh Tài tạm biệt “pháo đài”
cùng đồng đội trở về đất liền trong

xúc động. Tài chia sẻ: “Sau hơn 1 năm
sống, làm việc với đồng đội ngoài nhà
giàn, tôi đã trưởng thành, mạnh mẽ lên,
không còn như cậu lính ngây ngô ngày
nào nữa. Cảm ơn Bộ Tư lệnh Vùng 2
Hải quân và Tiểu đoàn DK1 đã cho tôi
cơ hội để trưởng thành. Nhà giàn DK1
sẽ đọng mãi trong tôi. Tình cảm đồng
đội, đồng chí mãi là hành trang để tôi
tiếp tục phấn đấu sau khi rời quân ngũ”.

Chuyến tàu mùa xuân vượt
sóng ra khơi
Khi bài báo này đến tay độc giả,
cũng là lúc tàu Trường Sa 19 và Trường
Sa 10 của Bộ Tư lệnh Hải quân đã
đường đem quà Tết Nhâm Dần đến
với cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1, tàu
cá ngư dân và quân dân chính đảng
huyện Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ngoài những món quà xuân ấm áp
nghĩa tình của nhân dân cả nước gửi
tặng và những phần hàng quân nhu
được cấp; biên đội tàu Trường Sa 19
và Trường Sa 10 còn đem theo niềm
tin, tình cảm của Đảng, quân và dân
cả nước đến với cán bộ chiến sĩ. Tình
cảm và hơi ấm đất liền ấy, chính là sức
mạnh nội sinh, để cán bộ chiến sĩ DK1
vượt qua khó khăn gian khổ, vững chắc
tay súng canh biển giữ trời cho nhân
dân cả nước đón Tết yên bình.

 TRẦN NGỌC SƠN

Sóng nhà giàn
Sóng nhà giàn nơi tôi ở đó
Có đồng đội và nước mặn biển khơi
Tổ quốc thiêng liêng tận phía chân trời
Những người lính đêm ngày chắc súng
Biền biệt xa nhà, lòng không nao núng
Tổ quốc bên mình, Tổ quốc trong tim
Dẫu ngày mai mình có thể nhấn chìm
Bởi bão tố đại dương vô cùng hung dữ
Nhưng nhà giàn mãi trường tồn bất tử
Bởi đó là cột mốc chủ quyền
Cột mốc thiêng liêng tận phía đường biên
Giữa đại dương mang hồn thiêng dân tộc
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Ai đã một lần ra nhà giàn DK1
Thăm những người lính biển chân trần
Đầu đội trời chân đạp sóng trước bình
minh
Nước ngọt từng ca, rau xanh chia từng bữa
Lính nhà giàn trong tim luôn có “lửa”
Lửa tình yêu vì Tổ quốc quên mình
Vì biền, đảo sẵn sàng hi sinh
Còn gì đẹp hơn xả thân vì Tổ quốc
Kiêu hãnh nào hơn dâng tuổi xuân cho đất
nước
Xin một lần được sống giữa biển xanh.

 MẠNH TUẤN

 VĂN LOAN

Thơ tặng
chiến sĩ DK

Sóng nhà giàn

Đoàn đi chúc tết “dê ka”
Đem theo quà tết quê nhà hậu phương
Vượt qua muôn dặm trùng dương
Gửi người chiến sĩ xa trường DK
Trên “lính giàn”, dưới tàu ta
Gần nhau gang tấc sao mà cách chia
Dây ròng rọc chuyển quà lên trạm
Gói quà quê nặng trĩu hai đầu
Thông tin nối giữa giàn-tàu
Trưởng đoàn chúc tết dặn nhau mấy lời
Xuân về tết giữa biển khơi
Dưa, trà, kẹo, mứt ấm lời nước non
Vững niềm tin, dạ sắc son
Một lòng theo đảng giữa non ngàn trùng.

 HOÀNG VĂN LỰC

Màu xanh nhà giàn
Ở nhà giàn có giàn mồng tơi
Gió cuồng phong không làm ướt lá
Bởi lính nhà giàn có màu phép lạ
Che nắng mưa bằng trái tim mình.

Sóng nhà giàn nơi tôi ở đó
Có đồng đội và nước mặn biển khơi
Tổ quốc thiêng liêng tận phía chân trời
Những người lính đêm ngày chắc súng
Biền biệt xa nhà, lòng không nao núng
Tổ quốc bên mình, Tổ quốc trong tim
Dẫu ngày mai mình có thể nhấn chìm
Bởi bão tố đại dương vô cùng hung dữ
Nhưng nhà giàn mãi trường tồn bất tử
Bởi đó là cột mốc chủ quyền
Cột mốc thiêng liêng tận phía đường biên
Giữa đại dương mang hồn thiêng dân tộc
Ai đã một lần ra nhà giàn DK1
Thăm những người lính biển chân trần
Đầu đội trời chân đạp sóng trước bình minh
Nước ngọt từng ca, rau xanh chia từng bữa
Lính nhà giàn trong tim luôn có “lửa”
Lửa tình yêu vì Tổ quốc quên mình
Vì biền, đảo sẵn sàng hi sinh
Còn gì đẹp hơn xả thân vì Tổ quốc
Kiêu hãnh nào hơn dâng tuổi xuân cho đất nước
Xin một lần được sống giữa biển xanh.

Anh gửi tặng em màu của đại dương
Thư màu tím thắm tình anh tình biển
Nước ngọt rau xanh ở đây là “hàng hiếm”
Chỉ đủ nấu canh, cho đỡ khát lòng.
Khi chiều về mỗi sáng hừng đông
Giọt nước hiếm tưới vào từng gốc
Anh gửi cả tình anh vào đất
Cả tình yêu của người lính nhà giàn.
Giữa biển xa sóng gió gian nan
Súng chắc trong tay canh Thềm lục địa
Biển muôn đời vẫn một màu tím biếc
Anh yêu em yêu Tổ quốc vô bờ.
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Anh ra đi sau đám cưới hai tuần
Nắng ấm đọng mái đào thời xuân sắc
Nơi anh ở là tuyến đầu Tổ quốc
Lời dặn dò chiều đó lúc chia tay

Như những vần thơ đẹp mãi người lính biển
Như cánh hải âu trong những chuyến ra khơi
Bộ đội Cụ Hồ đẹp lắm em ơi
Súng chắc trong tay giữ biển trời hải đảo

Tổ quốc giữa trùng khơi

Đẹp mãi người lính biển

Nhẩm thời gian anh tính từng ngày
Những chuyến tàu là nhịp cầu nối đôi bờ xa cách
Ở quê nhà em lo toan tất bật
Làm dâu hiền đâu dễ lúc chồng xa

Tàu anh đi qua muôn trùng giông bão
Gác lại riêng tư để giữ đảo chủ quyền
Bạn của các anh là những “con thuyền”
Hải đảo xa xôi cùng bộn bề sóng nước

Nơi anh ở trời và biển bao la
Chỉ có sóng và gió đêm ngày gào thét
Nỗi nhớ về đêm cồn cào xé ruột
Sóng vỗ về chẳng thấm vào đâu

Trước bão tố cuồng phong anh không chùn bước
Giữ đảo yên bình cho đất nước, quê hương
Cho em thơ được vui bước tới trường
Tổ Quốc bay lên những cung đường hạnh phúc

Nhiệm vụ của anh- những người lính tuyến đầu
Bảo vệ bình yên chủ quyền Tổ quốc
Đó là lời thề trọn tình đất nước
Là tình yêu của người lính thời bình

Bộ đội Hải quân máu đào trong lồng ngực
Tô thắm màu cờ, thắm đức hy sinh
Vì Tổ quốc, các anh đã quên mình
Khí phách anh hùng lung linh biển cả

Khi đêm về mỗi sáng bình minh
Anh ngắm nhìn bầu trời Tổ quốc
Cờ đỏ sao vàng giữa biển trời đất nước
Anh yêu em yêu Tổ quốc vô bờ.

Như ánh sao khơi sáng ngời soi muôn ngả
Trên những boong tàu vất vả đó đây
Đẹp mãi người lính biển hôm nay
Cho Tổ Quốc xuân này khoe sắc thắm !
 HOÀNG NGUYÊN

Thư của người xây lắp giàn khoan

Nàng Xuân

Đường xuân đã lợp nắng vàng
Có con chim én lượn ngang đuôi mày
Sông cong vồng vổng ngực đầy
Bay tà áo lụa
Ngất ngây hương chiều
Hồn làng ẩn bóng cây nêu
Lá dong gói cả giàu nghèo vào chung
Chiếu xuân trải đến vô cùng
Đảo xa hun hút nghìn trùng có vui

 LÝ THỊ MINH CHÂU

Tóc xanh chưa rẽ đường ngôi
Thềm xuân vọng tiếng khèn môi lượn lờ
Có mai đành cúc bơ vơ
Người ơi
Chớ để thẫn thờ nàng xuân

Bánh chưng
Bánh dày

Chợ Tết

Lá dong gói vuông lộc đất
Lá chuối gói tròn hương trời
Quanh năm chắt chiu dành dụm
Tết về san sẻ nơi nơi

Chen chân lối chật người đông
Rau dưa bầu bí gánh gồng lao xao
Người chen ra
Kẻ chen vào
Chợ xuân tấp nập ồn ào đông vui

Anh biết mùa này biển vẫn biếc xanh
Xào xạc hàng dừa nghiêng mình chải tóc
Giấc mơ được cùng em sánh bước
Chiều Vũng Tàu lộng gió, sóng xôn xao!

Xung quanh mình, đồng đội cũng như anh
Chiếc lều vải che sương thay mái nhà mỗi tối
Giấc ngủ nhọc nhằn, hộp cơm ăn vội
Nhớ vợ , thương con đành giấu kín trong lòng

Đảo xa trùng trùng biển sóng
Trường Sơn hun hút mù sương
Bánh chưng dang vòng tay rộng
Nối liền tiền tuyến hậu phương

Chè xôi chia ngọt sẻ bùi
Cải ngồng dưa giá ngậm ngùi lên chua
Cân đong cười nói bán mua
Lá dong, gạo nếp, tôm, cua, thịt thà.

Những niềm vui nho nhỏ bên nhau
Đi chợ, đón con, dạo quanh đường biển…
Giờ đây cũng chỉ là lời hẹn
Mùa thi công bề bộn với “ba cùng”

Bãi sản xuất đêm đêm vẫn sáng ánh lửa hàn
Tiếng máy chạy, tiếng ầm ào sắt thép
Người vào ca ba vẫn say mê mải miết
Niềm vui nhân lên theo tiến độ công trình.

Lá dong gói vuông tình đất
Lá chuối gói tròn ơn trời
Ba mùa tha phương cầu thực
Xuân về sum họp vui chơi

Gà sống, bột, miến, nem, hoa
Tiêu, hành, ớt,tỏi, xuýt, quất, mai, chanh, đường
Hữu xạ đắc tự nhiên hương
Đỗ rau ngắm nghía chum tương vại cà

Chẳng có bữa ăn cơm dẻo canh ngon
Chẳng có ly nước mát từ tay em thơm thảo
Nắng công trường mồ hôi đẫm áo,
Nền đất cứng đêm nằm trăn trở nhớ giường êm…

Bao nhọc nhằn vất vả khi vắng anh
Thương dáng em hao gầy
dù chỉ nhìn qua màn hình điện thoại
Chẳng phải chiến tranh mà nỗi nhớ hai đầu vời vợi…
Cố lên em! Rồi tất cả sẽ qua
Cuộc sống bình yên sẽ đến với muôn nhà.

Dẻo thơm hoa vàng nếp cái
Ruộng nghèo tần tảo nâng niu
Mẹ quê nắng mưa dầu dãi
Cho xuân tha thướt diễm kiều

Xuân về chen lối đào hoa
Ngát hương đồng nội đậm đà tình quê
Quê hương cận Tết ai về?
Nhớ thương chợ Tết cảnh quê xưa nghèo.
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Bút trẻ

Chùm thơ thiếu nhi
mừng Xuân Nhâm Dần

 NGUYỄN NGỌC HƯNG

Mùa đẹp nhất
Ơn trời xanh gieo xuống
Nâu mặt đất nảy lên
Trắng cam vàng tím đỏ
Muôn sắc hoa đáp đền.

Bố bảo: Mai cụ trồng
Từ năm sinh nội đấy
Tuổi mai cao đến vậy
Nên cũng già như ông.

Bướm bay lượn chập chờn
Ong mải mê hút mật
Mặt người tươi tỉnh hơn
Vui đón mùa đẹp nhất.

Thương mai tuột áo lá
Run rét cuối mùa đông
Trời cho chi chít nụ
Tết rực vàng áo bông...

Nắng choàng vai ấm thật
Chim hợp xướng hay ghê
Kết đàn phi cơ én
Nô nức chở xuân về...

Ơ này, mai tuyệt không
Quanh năm già như ông
Mừng xuân lại giống cháu
Khoe cánh đẹp hương nồng!

Khắp đường phố ngõ quê
Rộn ràng khoe áo mới!

Xuân về trong mắt

Vườn Xuân

Hòa âm chim chóc rộn ràng
Hát bài ca mới ríu ran lộc chồi
Như vừa lột xác tinh khôi
Trời mây khoe biếc núi đồi khoe xanh.

Nắng lung linh gió rập rình
Ngạt ngào bên đó rung rinh phía này

Cánh đồng thay áo mới toanh
Sông thành dải lụa thắt quanh eo làng
Vàng phơi tơ nắng dịu dàng
Hoa mai hoa cúc mơ màng gió lay...

Rời mai sang cúc đến đào
Phong lan, thược dược... hoa nào cũng xinh.

Bướm vàng say bướm trắng say
Chập chờn bay đậu đậu bay chập chờn...
Sắc đùa sắc hương nghịch hương
Ngẩn ngơ em đứng giữa vườn ngẩn ngơ!
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Cây mai mừng Tết

Má đào ưng ửng như say
Ngẩn ngơ cánh bướm đậu bay chập chờn
Qua đêm mưa bụi dỗi hờn
Hình như mắt nhỏ trong hơn mọi ngày!

Mùa Xuân

Chắc là e gió sợ mưa
Co ro cúm rúm chẳng chừa một ai
Nắng lên hong biếc lộc đài
Cam hồng tím đỏ hoa khai rộn ràng...
Đi theo bướm trắng bướm vàng
Gặp mùa xuân nở xênh xang đất trời!

Tặng bánh cho bạn
Mọi năm vun nồi bánh tét
Nay còn non nửa nồi thôi
Tơi bời thiên tai dịch bệnh
Được như ri cũng tốt rồi.

Thương cái Tý mồ côi mẹ
Xót cu Tèo mới mất cha
Mẹ chọn hai đòn đẹp nhất
Bảo con đem tặng tận nhà.
Mẹ ơi, thương lắm mẹ à
Nhìn bạn rưng rưng mắt ướt
Từng giọt lệ nóng trào ra
Con cố kìm mà không được...
Năm mới này con chỉ ước
Mùa xuân gõ cửa mọi nhà!

Quà Xuân

Mặt trời tặng nắng ấm ơi
Sơn ca ríu rít tặng lời hoan ca
Tặng hương tặng sắc mọi nhà
Mai đào lan cúc í a rạng ngời
Bướm vàng bướm trắng ham chơi
Vẫn không quên tặng khắp nơi điệu xòe...
Tặng gì không tặng, ngộ nghe
Gặp ai Tý Sún cũng... Nhe răng cười!

Xuân muộn ở quê
Xuân đã già quá nửa
Gió nam non mới về
Chú vành khuyên ngộ ghê
Hít hà hương hoa gạo.

Kìa chị em nút áo
Rực rỡ khoe sắc màu
Chập chờn anh bướm nhỏ
Không biết đậu vào đâu.
Bầy se sẻ sâu sâu
Rủ nhau chơi cút bắt
Tưởng giấu đuôi là chắc
Để lộ hoài tiếng kêu...
Ơ lũ chuồn... lêu lêu
Ở truồng chơi đạp nước
Không thể nhìn lơ được
Ửng mặt hoa súng cười!

Mùa xuân ở lại
Được mặc quần áo đẹp
Lại còn được ăn ngon
Một năm ba ngày Tết
Vui nhất là trẻ con.

Đùa nghịch không sợ đòn
Nghỉ học, chơi thoải mái
Bé nào chả thầm mong
Tết kéo dài thêm mãi...
Nhưng hoa đào hoa cúc
Qua Tết sẽ dần phai
Mùa xuân chỉ ở lại
Với những ai... thuộc bài!
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Xuân Nhâm Dần nghe “Bờm Anh” kể chuyện
“con giáp thứ ba” và vui cười cùng hài hước
Chồng trắng tay bởi liên
khúc mùa Xuân của vợ

- Này, tại sao anh lại thò tay vào
túi áo tôi?
- À, tôi chỉ mượn cái bật lửa thôi.
- Tại sao anh không hỏi tôi?
- Xin lỗi, vì chúng ta có quen nhau
đâu mà hỏi!

Đọ tửu với bố vợ
Hai vợ chồng nọ cùng làm một cơ
quan, chồng thường hay đi công tác
xa, gần Tết chồng điện về hỏi vợ
Em đã thấy mùa xuân chưa?
Hiểu ý chồng muốn hỏi “Đã có
tiền thưởng Tết chưa?”, vợ liền trả lời:
- Xuân đã về rồi, nhưng mà “Anh
cho em mùa xuân” nghe...
Chồng cụt hứng thở dài:
- Như vậy là đối với anh mùa xuân
không còn nữa ư?
- Đương nhiên rồi, đó là “Điệp
khúc mùa xuân” mà anh.

Đầu xuân, chàng trai và bố vợ
tương lai ngồi nhâm nhi, nâng lên đặt
xuống. Khi đã “cưa đứt” một chai thì
cả hai đều thấy đất trời nghiêng ngã.
Ông bố khề khà nói:
- Xem ra tửu lượng của anh... cũng
khá đấy... Từ nay... tôi cho phép anh...
cứ tự nhiên... như người trong nhà!
Chàng trai lè nhè đáp:
- Ồ! Bác đúng là người tốt bụng...
Thật đáng khen... Từ nay... con cũng
cho phép bác... cứ tự nhiên... coi như
người trong nhà!

Mượn đồ đêm giao thừa
Trong lúc đang xem bắn pháo hoa
đêm giao thừa, một người đột nhiên
hỏi:

Cọp không sợ, sợ ai?
Quan tòa hỏi tên trộm:
- Như vậy là anh đã đột nhập tiệm
quần áo phụ nữ năm lần trong một
đêm. Thế anh đã lấy được gì?
- Một cái áo dài phụ nữ - tên trộm
trả lời.
- Một cái thôi à? - Quan tòa hỏi
và nhấc cao cặp kính để nhìn cho rõ.
- Vâng, nhưng vợ tôi bắt tôi phải

trở lại bốn lần để đổi đúng chiếc áo
mà cô ấy thích.
Vì sao vậy? quan tòa hỏi tiếp?
Vì cô ấy chỉ thích cái áo hình vằn
con cọp thôi ạ.

Quà ngoại dùng cả
một năm

Thấy bố mẹ vừa về đến ngõ, cu Tý
chạy ra hớn hở khoe:
– Mẹ ơi! Sáng nay có cô Mười ở
bên Mỹ mới đến nhà chơi. Cô tặng
cho nhà mình một món quà và nói
rằng: “Món quà ngoại của cô tuy nhỏ
tuy nhiên cũng đủ cho gia đình cháu
dùng trong một năm”.
Nghe thế, mẹ cu Tý mừng rơn hỏi:
Món quà gì thế con?
Dạ, một quyển lịch ạ, cu Tý đáp!

Bác mừng tuổi
Bác có một tờ 20k và tờ 50k, cháu
thu thập tờ nào?
Cháu lấy tờ màu xanh ạ
Vì sao cháu thích tờ xanh?
Vì màu xanh là màu mong rằng
Lúc này ông bác rất vui vì đứa
cháu lớp 1 biết nghĩ như vậy!
Vậy cháu mong rằng gì?
Cháu mong rằng bác cho cháu nốt
tờ kia ạ!

 HOÀNG BỜM ANH
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