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AIGA VN, dưới sự hướng dẫn của AIGA, đang thực hiện những bước đầu tiên trong việc

xây dựng nền tảng văn hóa an toàn trong lĩnh vực khí công nghiệp tại Việt Nam. Ngành

công nghiệp khí công nghiệp ở Việt Nam không hoàn toàn mới, nhưng kiến thức và

kinh nghiệm sử dụng, xử lý các sản phẩm khí công nghiệp vẫn còn yếu và điều này đã

dẫn đến nhiều sự cố / tai nạn thương tâm ... Vậy vai trò của các nhà sản xuất khí công

nghiệp chuyên nghiệp như chúng ta nên làm gì để mang lại sự an toàn cho người lao

động trong ngành khí công nghiệp nói chung và người dân Việt Nam nói riêng?

Với tư cách là người đứng đầu AIGA VN, ngoài việc làm việc với các cơ quan chính phủ

Việt Nam, tôi mong muốn có thể đồng hành cùng các thành viên AIGA VN thực hiện

các chương trình hành động và tiếp cận người dùng cuối nhằm hướng dẫn và nâng cao

nhận thức trong việc sản xuất, vận chuyển, sử dụng và xử lý khí công nghiệp một cách

an toàn, nhằm giảm thiểu rủi ro và tai nạn; tạo môi trường làm việc an toàn, lành

mạnh trong sử dụng khí công nghiệp tại Việt Nam

Tôi hết lòng đánh giá cao Ủy Ban kỹ thuật AIGA VN, các bạn đã hợp tác và làm việc với

nỗ lực tự nguyện to lớn vì mục tiêu thiết lập các tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn quốc

tế để thực hành an toàn, cũng như hướng tới mục tiêu tạo ra văn hóa an toàn và an

ninh trong ngành khí công nghiệp cho cộng đồng Việt Nam.

An toàn trong sản xuất và xử lý khí công nghiệp luôn được chúng ta chú trọng hàng

đầu, nhưng vận chuyển an toàn liên tục đang là mối quan tâm thực sự đối với giao

thông Việt Nam hiện nay, AIGA VN sẽ bắt tay vào các chương trình và hoạt động cụ thể

giúp người sử dụng nâng cao tính an toàn trong vận chuyển sản phẩm và giúp cho tài

xế của chúng ta an toàn hơn.

AIGA VN cũng sẽ tập trung vào việc truyền bá nhận thức và cung cấp hướng dẫn thực

hành tốt nhất về các quy trình một cách an toàn. Phòng ngừa tai nạn lao động, thương

tích, đặc biệt là xử lý thủ công đối với bình khí vẫn là vấn đề trọng tâm cần quan tâm.

AIGA VN tiếp tục duy trì mối quan hệ với các đối tác, chính quyền địa phương, trung

ương của Chính phủ Việt Nam và các hiệp hội quốc gia trong khu vực, AIGA, EIGA, ... để

đóng góp nhiều hơn nữa cho sự an toàn, sức khỏe, an ninh và môi trường tại Việt Nam.

Tôi xin cảm ơn các bạn đã và đang tiếp tục ủng hộ và hợp tác trong các hoạt động của

chúng tôi.

Thông điệp từ lãnh đạo AIGA VN

Đồng nghiệp và các bạn thân mến !

Tôi rất vui và vinh dự khi được bầu chọn là

Trưởng đại diện đầu tiên của AIGA VN, một vị trí

hoàn toàn mới và còn thiếu kinh nghiệm đối với

tôi. Đáp ứng công lao và tham vọng của người

sáng lập là ông Haruhiko Yasuga và sự tin tưởng

của các công ty thành viên, cùng với mong

muốn xây dựng văn hóa an toàn trong lĩnh vực

khí công nghiệp tại Việt Nam, tôi cam kết hợp

tác với AIGA, các đối tác và đồng nghiệp để triển

khai các hoạt động để đạt được sứ mệnh của
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