
www.aigavn.com.vn

News Letter
Hiệp Hội Khí Công Nghiệp Châu Á tại Việt Nam

Phát hành 3, 2019

Số.

01-2019

Số.

01-2019

... Trên đường phố Việt Nam, tôi thấy rất nhiều người chở những chai khí nén

bằng xe máy … Đây thực sự là một việc cực kỳ nguy hiểm, nhưng dường như

họ không nhận thức được điều này.

Các đất nước phát triển hiện nay trên thế giới nói chung và Nhật Bản nói

riêng, cũng đã từng như thế này trong nhiều năm trước đây ... Tôi là người

Nhật Bản, nhưng tôi yêu đất nước Việt Nam, tôi thực sự mong muốn mang

những kiến thức, kinh nghiệm để chia sẻ và nâng cao nhận thức về lĩnh vực

này cho người dân Việt Nam, với nguyện vọng giảm thiểu rủi ro đến mức

thấp nhất.

Việc thành lập VIGA là không thể vì những qui định hiện tại. Nhưng tôi vẫn

không từ bỏ ước mơ và tham vọng của mình là xây dựng một văn hóa an

toàn trong lĩnh vực Khí Công Nghiệp và bảo vệ môi trường cho cộng đồng

người dân Việt Nam ....

Và, giấc mơ của tôi đã có thể trở thành hiện thực, khi các công ty khí công

nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam hưởng ứng lời kêu gọi của

tôi, cùng với sự chấp thuận của AIGA, chúng tôi đã có thể thành lập văn

phòng đại diện của AIGA tại Việt Nam với sứ mệnh và mục tiêu không thay

đổi.

Với trò chủ đạo trong việc thiết lập văn phòng đại diện của AIGA tại Việt

Nam, cùng với sự hợp tác của các công ty khí công nghiệp nước ngoài đang

hoạt động tại Việt Nam, và sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam, tôi tin tưởng

rằng tham vọng về xây dựng một văn hóa an toàn trong lĩnh vực khí công

nghiệp tại Việt Nam chắc chắn thành công.
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Công ty cổ phần Nippon Sanso Vietnam

Thông điệp từ người đàn ông đã

đóng vai trò như người sáng lập

AIGA VN.

….. Là một người đã làm việc trong lĩnh vực

khí công nghiệp hơn 40 năm qua, tôi thực

sự hiểu rằng đây là một ngành có rủi ro rất

cao đối với các sản phẩm của nó trong sản

xuất, sử dụng, vận chuyển …. Và tôi đã từng

được thấy có rất nhiều sự cố và tai nạn đã

xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới chỉ bởi vì

nhận thức thấp về các sản phẩm khí công

nghiệp ... Thực sự rất đau lòng phải khi

chứng kiến những chấn thương và cái chết

thương tâm.


