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Thân gửi : Thành viên AIGA và các Hiệp Hội Quốc Gia 

Qúi vị thành viên và Hiệp hội quốc gia thân mến, 

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! 

Một năm trôi qua đã đặt ra những thách thức chưa từng có cho nhân loại trên toàn thế giới với hàng triệu người bị 

ảnh hưởng bởi vi rút Covid-19. Châu Á cũng phải đối mặt với những khó khăn nhưng các Công ty Khí công nghiệp 

đã thể hiện khả năng phục hồi to lớn và cam kết xã hội trong việc duy trì nguồn cung cấp khí y tế cho các cơ sở y 

tế, qua đó cứu những mạng sống quý giá. Hãy cùng tôi đánh giá cao nỗ lực của các chiến binh chống 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. 

Tôi cũng cảm ơn các công ty thành viên của AIGA và các Hiệp hội quốc gia khác nhau của ngành khí công nghiệp 

ở Châu Á, các bạn đã phát huy hiệu quả vai trò của mình khi làm việc suốt ngày đêm trong thời gian kéo dài của đại 

dịch COVID-19 nhằm đáp ứng nhu cầu cao hơn về oxy y tế cho các bệnh viện và trung tâm chăm sóc COVID -19. 

Ủy ban kỹ thuật AIGA và các Nhóm làm việc đã thể hiện tinh thần đồng đội và sự cam kết to lớn trong suốt thời gian 

khó khăn này của Đại dịch Covid vào năm 2020. Mặc dù bị đóng cửa và chủ yếu làm việc tại nhà, các thành viên 

của Ủy ban Kỹ Thuật và các nhóm làm việc của AIGA vẫn hoạt động tích cực và gắn bó suốt năm qua biến năm 

2020 trở thành một trong những năm hiệu quả nhất đối với AIGA. Ngoài việc nhanh chóng chuyển sang phương 

thức hội họp và tham gia ảo, AIGA đã tổ chức 5 Hội thảo trên web, xuất bản số lượng kỷ lục 38 ấn phẩm cùng với 

các hướng dẫn trong ngành khí công nghiệp liên quan đến phòng chống COVID-19 trong thời điểm này. Tôi cảm 

ơn tất cả các thành viên của Ủy ban kỹ thuật AIGA và các Nhóm làm việc. 

Tôi hiểu các Hiệp hội Quốc gia cũng đã nhanh chóng phù hợp với yêu cầu “Bình thường mới” và vẫn hoạt động tích 

cực với ít nhất 9 Hội thảo trên web do các Hiệp hội và Văn phòng Đại diện Quốc gia tổ chức vào năm 2020, thực 

hiện các sáng kiến an toàn khác nhau và hầu hết các cuộc họp nhóm được tổ chức hầu như để các hoạt động và 

mức độ tham gia được duy trì. 3 Hiệp hội Quốc gia của chúng ta là GIA, MIGMA & SIGA cũng đã khởi động các dự 

án thử nghiệm vào năm 2020 nhằm giúp nâng cao nhận thức về 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 này. 

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 an toàn hơn và có giá trị hơn. Chúc một năm mới 2021 vui vẻ, mạnh 

khỏe và tươi sáng! 

Francois Abrial 
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