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Nov-Dec 2020 

Thông điệp từ chủ tịch AIGA: 
Xin gửi lời chào đến tất cả các bạn khi chúng ta chào đón Năm mới 2021 với hy vọng mới và tương lai tươi 

sáng cho thế giới! Thay mặt Hội đồng quản trị AIGA, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các công ty thành 

viên của AIGA và các Hiệp hội quốc gia khác nhau về ngành công nghiệp khí ở Châu Á đã thực hiện hiệu 

quả vai trò của mình trong suốt thời gian kéo dài của đại dịch COVID-19 nhằm đáp ứng nhu cầu cao hơn 

về oxy y tế từ các bệnh viện và trung tâm chăm sóc COVID-19. Hãy cùng tôi đánh giá cao nỗ lực của các 

chiến binh COVID-19 từ ngành Khí công nghiệp, những người tiếp tục đóng vai trò gương mẫu bất chấp 

những khó khăn phải đối mặt - làm việc thường xuyên ở những nơi bị đóng cửa, bảo vệ nhân viên mình 

khỏi nhiễm trùng trong khi cung cấp oxy y tế ở những khu vực có nguy cơ cao, tránh lây nhiễm qua các 

chai khí, lái xe tải giao hàng, làm việc trong thời gian dài, đáp ứng nhu cầu oxy y tế ngày càng tăng, v.v.  
 

Ủy ban kỹ thuật AIGA và các Nhóm công tác đã thể hiện tinh thần đồng đội và cam kết to lớn trong thời 

điểm khó khăn này của Đại dịch năm 2020. Bất chấp phong tỏa và chủ yếu làm việc tại nhà, các thành viên AIGA TC & Nhóm cộng 

tác vẫn hoạt động tích cực và gắn bó suốt cả năm, do đó biến năm 2020 trở thành một trong những năm hiệu quả nhất đối với AIGA. 

Ba Hiệp hội Quốc gia của chúng tôi GIA, MIGMA & SIGA cũng đã khởi động các dự án thử nghiệm vào năm 2020 nhằm giúp nâng 

cao nhận thức trong việc ngăn ngừa tử vong và thương tích nghiêm trọng  từ các vụ vụ tai nạn của xe chở sản phẩm liên quan đến xe 

hai bánh.. Tôi cảm ơn tất cả các Hiệp hội quốc gia và đặc biệt khen ngợi những nỗ lực của ba hiệp hội quốc gia trên. Tôi xin chân 

thành cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác của các bạn trong các hoạt động của Hiệp hội, qua đó làm cho ngành công nghiệp khí công nghiệp 

ở Châu Á trở nên an toàn hơn và có giá trị hơn ”. 

Hội thảo trực tuyến AIGA: AIGA đã tổ chức thành công hội thảo trực tuyến vào 

ngày 16 tháng 12 năm 2020 về “An toàn trong hoạt động của ASU và tầm quan 

trọng của việc kiểm tra an toàn định kỳ”. 192 đại biểu từ 10 quốc gia ở Châu Á đã 

tham dự hội thảo này. Michael Wood (Linde) và Jerry Lu (Air Products) là diễn giả 

chung. Hội thảo này tập trung vào hướng dẫn chung để phát hiện sớm các điều kiện 

không an toàn và giảm thiểu các sự cố nghiêm trọng trong ASU bằng cách sử dụng 

AIGA SB 22/20, “Danh sách kiểm tra an toàn cho ASU & kho chứa chất lỏng đông 

lạnh tại nhà máy”  

Tài liệu phát hành 

tháng 11- 12 / 2020 
 

 

TP 11/20, “Sử dụng và xử 

lý an toàn các bình chứa  lỏng 

di động (PLCs)” 
 

 

TP 28/20, “Tai nạn / Sự cố 

gần đây (nửa đầu năm 2020) 

trong ngành công nghiệp khí 

ở Châu Á” 
 

AIGA 021/20,“hệ thống 

đường ống và ống dẫn Oxy” 
 

 

AIGA 038/20,“Xử lý và 

vận chuyển chai theo phương 

thẳng đứng” 
 
 

AIGA 056/20,“Hướng dẫn 

thực hành an toàn cho các 

nhà máy tách khí” 
 

 

AIGA 082/20, “An toàn 

đốt cháy cho máy cải tiến hơi 
nước” 
 

 

AIGA 112/20,“Dung môi 

nạp Acetylen”  
 

 

AIGA 113/20, “Thiết kế an 

toàn và vận hành tạo oxy 

93% tại chỗ để sử dụng làm 

thuốc” 

Thành tựu đáng chú ý của AIGA trong năm 2020: 

• AIGA cung cấp hỗ trợ về các chủ đề khác nhau như hướng dẫn Covid-19, các vấn đề kỹ thuật và an toàn 

bằng cách xuất bản 38 tài liệu trong năm… Cao nhất từ trước đến nay của AIGA trong một năm (cao 

nhất trước đó là 22) !!!  

• AIGA và Hiệp hội Quốc gia đã tổ chức 14 Hội thảo trực tuyến về An toàn (lần lượt là 5 và 9)  

• Hoàn thành tất cả các cuộc họp / tham gia theo kế hoạch bằng công nghệ kỹ thuật số theo lịch trình  

• Air Water và G-Gas là thành viên mới và cũng thành lập Nhóm làm việc HYCO mới  

• Ra mắt một số chương trình an toàn mới - an toàn xe hai bánh của bên thứ ba và an toàn nơi làm 

việc, 

• Tăng cường tương tác giữa các Hiệp hội Quốc gia  

• Bắt đầu các hoạt động của Văn phòng Đại diện AIGA mới tại Việt Nam …và các vấn đề khác. 

Thay đổi thành viên Ủy Ban Kỹ Thuật: Ang Lee San của Iwatani Co đã từ chức khỏi TC sau hơn 10 

năm làm việc. AIGA cảm ơn sự đóng góp và hỗ trợ quý báu của anh ấy  

Các hội thảo trực tuyến sắp tới và sự kiện khác 

• Cuộc họp lần thứ 56 của Ủy Ban Kỹ Thuật AIGA sẽ được dự kiến tổ chức ngày 3-4 tháng 2 năm 2021  

• Hội thảo trực tuyến về “Quy trình an toàn - Ý nghĩa quan trọng về bảo trì các thiết bị” ngày 22/2/2021  

• AIGA tổ chức cuộc họp lần thứ 48 của 'Hội đồng hài hòa quốc tế' vào ngày 23-24 tháng 2 năm 2021 

Bạn có biết?  Các Ấn phẩm của AIGA đang được tham chiếu hoặc sao chép một phần bởi một số Tiêu 

chuẩn và Quy định Quốc gia ở các quốc gia khác nhau ở Châu Á  

©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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