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Hoạt động đối với COVID-19: Covid-19 bùng phát từ ngày 27/4 và nhanh chóng lan rộng đến hầu hết các tỉnh thành
trong nước. Chính phủ VN đang có kế hoạch tiêm chủng cho ít nhất 70% dân số để tạo miễn dịch cộng đồng. Chính
phủ cũng cho phép các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được nhập khẩu vaccines nếu tiếp cận được nguồn cung
cấp, và khuyến khích các doanh nghiệp tiêm chủng cho người lao động trong công ty của họ. AIGA VN cũng có
nhũng hoạt động như sau:
1. Đề nghị ưu tiên tiêm vaccines cho người lao động của các công ty thành viên của AIGA VN

→ Đã gửi công văn chính thức đến BYT (6/3/2021). Và được phản hồi là các công ty thành viên phải
đăng ký với cơ quan y tế địa phương nơi có trụ sở để được giải quyết

2. Thoả thuận toàn cầu khẩn cấp: Các công ty thành viện cho phép yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ công ty thành viên
khác để bảo đảm sự giao hàng ổn định cho khách hàng của mình vì sự an toàn/an ninh do tình hình COVID. 

Hội thảo
1. Ngày 23/07/2020 hội thảo với Cục ATLĐ về những tiêu chuẩn liên quan

đến hoạt động kiểm định trong lĩnh vực khí công nghiệp→ Cục ATLĐ đồng

ý chỉnh sửa qui trình kiểm định cho chai khí và bồn chứa theo như đề xuất

2. Ngày 5/11/2020 hội thảo với cục Hoá Chất về tiêu chuẩn an toàn hoá

chất trong lĩnh vực khí công nghiệp→ Cục Hoá Chất đồng ý xem xét lại

các văn bản pháp luật hiện hành và chỉnh sửa nếu cần thiết

❖ AIGA VN cũng đã gửi văn bản chính thức đến cục Hoá Chất về các vấn

đề còn khó khăn thực hiện trong thực tế của các văn bản pháp luật

hiện hành (3/6/2021)

3. Ngày 27/4/2021 hội thảo cùng cục ATLĐ về kiến thức cơ bản về khí công nghiệp, thiết bị áp lực và nâng cao nhận

thức an toàn→ Đây được xem là hội thảo đầu tiên chuyên về lĩnh vực khí công nghiệp và đóng vai trò như là sự

nâng cao kiến thức cho các công ty khí công nghiệp địa phương

Xin chúc mừng Ô. Yoshinori 
Tsuji TGĐ của Tomoe VN 
đảm nhận vai trò là Phó
Trưởng Đại Diện thay cho
Ô. Vinayak - Linde

Ban điều hành mới của UBKT nhiệm kỳ 7/2021 ~ 6/2023

Website: www.aigavn.com.vn
YouTube: AIGA Vietnam
Fb: www.facebook.com/aigavietnam2019

→ Công bố từ 1/7/2021
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Tài liệu đã dịch sang tiếng Việt
1. AIGA 113/20: 

An toàn thiết kế Oxy 93%
2. CGA-C-13-2018: 

Kiểm định C2H2. P. bản 07
3. EIGA-SA-4521: 

Mối nguy giàu Oxy
4. AIGA 046/08

Kiểm định bồn đông lạnh
5. EIGA-DOC 224/20

Hoạt động và kiểm định
bồn đông lạnh

6. AIGA-PP-05-2018
Tuổi thọ của chai khí
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Hội thảo trực tuyến và các hội thảo sắp tới
1. 2 chủ đề gồm a. An toàn vận hành chai; và b. An toàn sử dụng Oxy-Acetylen
→ Kế hoạch vào Q.3 hoặc 4/2021 và hợp tác với AIGA như là diễn giả thứ 2

2. Hội thảo với cục Hoá Chất tại HCMC về “An toàn hoá Chất trong linh vực khí
công nghiệp” kế hoạch vào tháng 7 (Được hoãn từ ngày 10/6 do Covid-19)

Mũ “AIGA VN” tặng khách tham dự

Ô. Vũ Minh Hoàng
Trưởng UBKT
NSVN – Phó phòng QSHE

Ô. Lê Phúc Thiện
Phó UBKT
AWV – Trưởng phòng sx

Ô. Nguyễn Thành Hảo
Trưởng tiểu ban an toàn
SIG – Kỹ sư hoá cấp cao

Ô. Bùi Văn Xuân
Phó TB an toàn
Messer–Trưởng phòng SHEQ

Xin chúc mừng và hy vọng với sự điều hành của các bạn, hoạt động của AIGA VN 
sẽ vững mạnh hơn và đạt hiệu quả hơn

❖ Xin cảm ơn ô. Tuyển-ALV và Ô. Tài-Linde với vai trò là ban điều hành đầu tiên UBKT (2019 
~ 6/2021) vì sự hỗ trợ và đóng góp của các bạn cho hoạt động của AIGA VN 

Đón chào Ô. Nguyễn Văn 
Việt – GĐ Điều Hành
Linde Việt Nam là thành
viên đại diện cho Linde 
thay cho Ô. Vinayak

Thành viên UBĐH và áp dụng từ 07/2021

❖ Xin cảm ơn những đóng góp của Ô. Vinayak với vai trò là thành viên và Phó Trưởng
Đại Diện từ 12/2019. Chúc ông thành công với nhiệm vụ mới ở Linde Plc.
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