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AIGA xin chào những chiến binh chống COVID-19 của ngành Khí Công Nghiệp: Đại dịch COVID-19 đã dẫn đến những thách thức to lớn cho 

ngành công nghiệp khí vì phải đối mặt với nhu cầu oxy y tế tăng cao đột biến để điều trị cho bệnh nhân. Các công ty thành viên của AIGA và các công ty 

thành viên của hiệp hội khí quốc gia ở khu vực Châu Á đã làm việc suốt ngày đêm trong thời gian kéo dài của đại dịch COVID-19 để đáp ứng nhu cầu oxy 

y tế tại các bệnh viện và trung tâm chăm sóc COVID-19, từ đó đã cứu sống rất nhiều người. Thành viên của nhóm bao gồm các nhà thầu tham gia thiết kế 

và cung cấp hệ thống, lắp đặt và hậu cần, họ đã đóng góp một vai trò quan trọng trong cuộc chiến này, mặc dù họ luôn phải làm việc thường xuyên trong 

khu vực cách ly, nhưng vẫn phải bảo vệ để khỏi lây nhiễm trong khi cung cấp oxy y tế ở những khu vực có nguy cơ cao, và không để gây ô nhiễm cho chai 

khí, đồng thời phải đáp ứng các quy định nghiêm khắc nhưng lực lượng lao động thì hạn chế, do đó đòi hỏi thời gian làm việc dài, , v.v. AIGA có lời trân 

trọng đến những chiến binh chống COVID-19 của ngành công nghiệp khí, những người tiếp tục đóng một vai trò mẫu mực - một vai trò phục vụ với mục 

đích đạo đức cao cả, đó là sự giúp đỡ cộng đồng nói chung và cứu sống con người nói riêng. 

 AIGA tham dự cuộc họp lần thứ 47 của IHC:   
Cuộc họp lần thứ 47 của Hội đồng hài hòa quốc tế được tổ chức trực tuyến vào 

ngày 25-26 tháng 8, 2020 do hạn chế đi lại vì dịch Covid-19 vần còn đang diễn 

biến phức tạp. AIGA với tư cách là một trong những thành viên chủ chốt của IHC 

cùng với CGA, EIGA và JIMGA. Đại diện AIGA tại cuộc họp là ông Haris Farooqi 

(Chủ tịch ủy ban kỹ thuật) và ông Milan Sarkar (Tổng thư ký). Nếu tình hình phòng 

dịch Covid-19 có thể được nới lỏng, thì cuộc họp lần thứ 48 của IHC dự kiến sẽ 

được tổ chức trực tiếp tại Kuala Lumpur vào quý 1 năm 2021, và AIGA có vinh dự 

đăng cai tổ chức. 

Các tài liệu ban hành trong 

tháng 7 – 8 năm 2020 
 

TP 07/20 
Sự cố suýt bị đối với khí 

điện tử đặc biệt 
 

TP 27/20 

Gần đây (H2 of 2019)  

Tai nạn/sự cố trogn lĩnh vực 

khí công nghiệp ở Châu Á 
 

AIGA 014/20 

Hướng dẫn đánh giá 
 

AIGA 068/10 

Carbon Dioxide 
 

AIGA 070/20 

Sử dụng chất lỏng để phát 

hiện rò rỉ đối với chai khí 
 

AIGA 087/20  
Tiêu chuẩn đối với hệ thống 

đường ống Hydrogen tại vị 

trí người sử dụng 
 

AIGA 099/20 

Hướng dẫn quá trình quản lý 

an toàn 
 

AIGA 110/20 

Phát hiện và ứng phó rò rỉ 

đối với dây chuyền HYCO  
 

SB 04/20 

Hướng dẫn giải quyết mối 

nguy tiềm ẩn với van chai 

nhả nhanh được sử dụng 

trong hệ thống chữa cháy 
 

SB 22/20  
Danh mục kiểm tra an toàn 

dây chuyền tách khí và các 

bồn chứa tại nơi lắp đặt 
 

SP 09/20 
Thực hiện kiểm tra an toàn 

để kiểm tra áp suất của chai 

Oxy / Oxy hóa 

Hội thảo hợp tác lần thứ nhất giữa AIGA Vietnam and DWS: AIGA Việt 

Nam tổ chức hội thảo chung đầu tiên với DWS (Cục An toàn Lao Động) vào ngày 

23 tháng 7 năm 2020 tại Hà Nội. Hội thảo diễn ra có sự tham dự của Ủy ban Điều 

hành và Ủy ban Kỹ thuật của AIGA VN cùng với Ban Lãnh Đạo của Cục An Toàn 

Lao Động. Ông Anthony Grandpierre (Messer), Trưởng Đại Diện dẫn đầu đoàn 

AIGA VN, trong khi Ông Hà Tất Thắng, Tổng Giám đốc dẫn đầu các đại biểu từ 

DWS. Cả hai bên đã thảo luận chi tiết về các tiêu chuẩn liên quan đến hoạt động 

kiểm định trong ngành Khí công nghiệp và các hoạt động an toàn khác cho giai đoạn 

2020-2022. Cả hai bên cũng đồng ý duy trì tương tác để mang lại những cải tiến cần 

thiết trong các quy định ảnh hưởng đến an toàn.  

Bầu chủ tịch mới và các thay đổi quan trọng khác của IGAS: Cuộc họp Hội đồng quản trị vào ngày 3 tháng 7 

năm 2020, của Hiệp Hội Khí Công Nghiệp Singapore, ông Gilbert Gan từ Linde PLc đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban 

điều hành (Ban). Ông Don Tang từ Leeden Nox được đề cử làm Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật thay cho Aaron Kalaichelvan 

của Air Products. Ông Eng Ong Wei của Linde được đề cử làm Tổng thư ký của IGAS. Tất cả những thay đổi này có 

hiệu lực trong giai đoạn 2019-2021. AIGA gửi lời chúc tốt đẹp tới các thành viên ủy ban IGAS. 

Hội thảo trên Web của AIGA: AIGA đã tổ chức hội thảo trên web vào ngày 15 tháng 7 năm 2020 về “Hiểu rõ về sự 

mệt mỏi và mất tập trung của người lái xe”. Có 150 người tham dự đến từ 10 quốc gia ở Châu Á. Phát biểu trong hội thảo 

là Ông Nicholas Yong (Air Products) và ông MdAamir (Linde). An toàn giao thông là một trong những vấn đề trọng tâm 

chính của AIGA và những hội thảo trên web như thế này giúp tạo nên sự nhận thức như được trình bày bởi những người 

tham dự  

Hội thảo trên Web và các sự kiện sắp tới: 
• Cuộc họp lần thứ 55 của Ủy Ban Kỹ Thuật – AIGA tổ chức ngày 24-25 tháng 9 năm 2020. (Trực tuyến) 

• AIGA Hội thảo trên Web về “Phòng chống lật xe chở khí” ngày 22/9/2020. 

• Hội thảo trên web của AIGA China “Phân tích và kiểm soát an toàn công cộng – Bồn chứa LOX” ngày 11/9/2020 

• Hội thảo trên Web của AGII Indonesia về “Quy định quốc gia về quản lý chất thải nguy hại” ngày 9/9/2020 

• Hội thảo trên web của AIGA China về “Quá trình an toàn” ngày 25/9/2020 

• Hội thảo trên web về “An toàn cho người đi đường dễ bị tổn thương của bên thứ 3 – cứu những người đi xe 2 bánh” ngày 11/9/2020 

• MIGMA có kế hoạch tổ chức hội thảo An Toàn trên web về “An toàn cho bên thứ 3 lái xe 2 bánh” ngày 27/10/2020 

Bạn có biết?  Amoni Nitrat lỏng hoặc rắn (NH4NO3) được sử dụng làm nguyên liệu đầu vào trong sản xuất Oxit 
nitơ và cũng là một chất oxy hóa mạnh. Cần chú ý thích hợp để bảo quản, xử lý và an ninh Amoni Nitrat. 

©AIGA 2020 nghiêm cấm sao chép mà không có sự đồng ý bằng văn bản của AIGA. Liên hệ  aigasec@asiaiga.org.  
AIGA được đăng ký là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Singapore. Nó nhằm mục đích thúc đẩy việc trao đổi thông tin kỹ thuật giữa các thành viên trong việc xử lý và sử dụng an toàn các chất 

công nghiệp, y tế và khí carbon điôxít, và có liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng quốc gia, để làm việc hướng tới mức độ an toàn và chăm sóc môi trường cao nhất trên toàn châu Á 
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