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Hoạt động đối với COVID-19: Tình hình dịch bệnh covid-19 rơi vào tình trạng khủng hoảng ở HCMC và một số tỉnh phía Nam –
VN bắt đầu từ đầu tháng 7-2021, kéo theo nhu cầu sử dụng oxy tại các cơ sở y tế tăng nhanh, đòi hỏi sự phối hợp giữa
các nhà sản xuất, cung ứng, chiết nạp và vận chuyển Oxy và các bệnh viện trong cả nước, để cung cấp kịp thời.
❑ Bộ Y Tế đã tổ chức nhiều cuộc họp với các nhà sản xuất và cung ứng oxy. 

Các công ty thành viên của AIGA VN là đơn vị sản xuất oxy chính tại VN, chiếm 95% thị phần trong nước
❑ Tiêm chủng vaccines: Hầu hết các nhân viên của các công ty thành viên đã được tiêm đủ 2 mũi
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trị covid-19 trong bệnh viện
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Đón chào Bà Claire Rosseler –
Tổng Giám Đốc mới ALV thay
cho bà Lan Kim – 20-8-2021

Thay đổi Thành viên đại diện của alv

Hội thảo trực tuyến “sử dụng oxy an toàn trong các cơ sở y tế - 07-10-2021 Đóng góp ý kiến VỀ QUI ĐỊNH (ĐẾN BỘ CÔNG THƯƠNG)

Tham dự các cuộc họp được tổ chức bởi bộ y tế

17-07-2021 23-07-2021 21-08-2021 13-09-2021

NGÀY CHỦ ĐỀ THAM DỰ

17-07-2021 Thực trạng nguồn oxy và giải quyết khó khăn Các nhà sản xuất và cung ứng oxy trong nước

23-07-2021 Tư vấn về cung ứng oxy AIGA VN

21-08-2021 Cung ứng oxy và lắng nghe ý kiến Các nhà sản xuất và cung ứng oxy trong nước

13-09-2021 Hội nghị tập huấn về cung ứng oxy Cơ sở y tế và nhà sản xuất, cung ứng oxy toàn quốc

1 – Nghị định 113/2017/NĐ-CP
Điều chỉnh và bổ sung một số mục trong
Nghị định liên quan đến ngành khí công
nghiệp

2 – Chiến lược phát triển ngành công
nghiệp hoá chất tại Việt Nam đến 2030, 
tầm nhìn 2040

AIGA VN, phối hợp cùng Bộ Y Tế tổ chức hội thảo trực tuyến về
“Sử dung Oxy an toàn trong các cơ sở y tế”, nhằm chia sẻ những
kiến thức cơ bản về oxy như phương pháp sản xuất và cung cấp,
mối nguy và rủi ro, tai nạn đã từng xảy ra và các bài học kinh
nghiệm, từ đó hướng dẫn các biện pháp an toàn trong sử dụng,
vận chuyển, di chuyển và lưu trữ để phòng tránh các tai nạn
đáng tiếc có thể xảy ra.
- Có trên 444 đại biểu tham dự, trong đó có 14 Sở Y tế các tỉnh,

thành phố; cùng 388 cơ sở y tế địa phương; Đại diện Ban điều
phối viện trợ nhân dân, Cục Hóa chất, và Cục An toàn lao động.
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