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Asia Industrial Gases Association in Vietnam 
HIỆP HỘI KHÍ CÔNG NGHIỆP CHÂU Á TẠI VIỆT NAM 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH / AGENDA 
 

Ngày 07 tháng 10 năm 2021 (Thứ năm) / Oct 07, 2021 (Thu) – Từ 9:00am ~ 11:00am 

Hội thảo trực tuyến: Tham dự qua ứng dụng MS-Team / Webinar by MS-Team app 
 

STT 
THỜI GIAN / 

TIME 
DIỄN GIẢI / DESCRIPTION 

1 9:00 ~ 9:05 
Khai mạc / Opening 

Giới thiệu đại biểu /Introduce participates 

2 9:05 ~ 9:20 
Phát biểu của đại diện Vụ TTB& CTYT / Speech from DMEC’s Representative 

Phát biểu của đại diện AIGA VN / Speech from AIGA VN’s Representative 

3 9:20 ~ 9:30 Giới thiệu về AIGA VN / About AIGA VN 

4 9:30 ~ 9:35 
Hướng dẫn sự tương tác giữa ban tổ chức và khán giả trong quá trình hội thảo 

Introduction on interaction between the organizers and the audience during the webinar 

5 9:35 ~ 10:10 

Thuyết trình / Presentation 1:  

• Đặc tính của Oxy (Mối nguy, rủi ro) 

Oxygen properties (hazard, risky) 

• Phương pháp sản xuất và cung cấp Oxy (ASU, PSA, bồn chứa, chai khí) 

Oxygen production and supply (ASU, PSA, Tank, Cyl) 

• Chuyển đổi chai chứa khí khác sang chai chứa khí oxy y tế 

Conversion of cylinder from other gases to medical oxygen 

• Tai nạn, sự cố và bài học kinh nghiệm 

Incident/accident and its lesion learnt 

6 10:10 ~10:45 

Thuyết trình  / Presentation 2 

• An toàn Oxy khu vực bồn chứa lỏng (mối nguy, rủi ro, biện pháp an toàn, 
phản ứng khẩn cấp, đào tạo) 

Safe for O2 area outside room (hazard, risk, safety method, emergency responds, 
training) 

• An toàn Oxy trong phòng bệnh (mối nguy, rủi ro, biện pháp an toàn, phản 
ứng khẩn cấp, đào tạo) 

Safe for O2 area inside room (hazard, risk, safety method, emergency responds, 
training) 

• An toàn đối với chai khí (vận chuyển, di chuyển, lưu trữ, sử dụng) 

Safe for cylinder (transport, moving, storage, using) 

7 10:45 ~ 10:55 Hỏi và trả lời / Q&A 

8 10:55 ~ 11:00 Kết thúc / Closing 

 
Đăng ký / Register:    Email: aigavn@aigavn.com.vn hoặc/Or Link:  https://msteams.link/HPVR  QR:   
 
 

Vui lòng cài đặt ứng dụng Microsoft Team vào thiết bị của bạn để có thể đăng ký. Bạn sẽ nhận được email xác 
nhận đăng ký thành công và hướng dẫn đăng nhập vào hội thảo.  
Please install the Microsoft Team app to your device to be able to sign up. You will receive an email confirming your 
successful registration and instructions to log in to the webinar 
 

Liên hệ hướng dẫn: Anh Vũ Minh Hoàng – Trưởng Ban Uỷ Ban Kỹ Thuật AIGA VN – 098 8977998 
Contact: Mr. Vu Minh Hoang – Leader of Technical Committee – AIGA VN  

mailto:kimtrinh@aigavn.com.vn
http://www.aigavn.com.vn/
mailto:aigavn@aigavn.com.vn
https://msteams.link/HPVR

