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Thân gửi: Thành viên AIGA, Ủy ban kỹ thuật / Thành viên nhóm công việc và các hiệp hội quốc gia 

 

Đồng nghiệp thân mến, 
 
 

Trước tiên, tôi muốn chúc mọi người một năm 2022 thật vui vẻ và hy vọng rằng các bạn cũng cảm 
thấy sảng khoái như tôi trong năm tới. 
 
Không cần phải nói, chúng ta cũng biết năm vừa qua là một năm đầy thử thách đáng kể. Nhưng tôi 
vẫn mãi tự hào về ngành khí của chúng ta là không chỉ thể hiện khả năng phục hồi để vượt qua nghịch 
cảnh, mà còn đầy lòng trắc ẩn đối với cộng đồng và đối tác mà chúng ta đang phục vụ 
 
Các công ty thành viên của AIGA và các Hiệp hội Quốc gia đã làm việc suốt ngày đêm để đáp ứng nhu 
cầu tăng đột biến của oxy y tế từ các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe. Ủy ban Kỹ thuật AIGA 
(TC) và các nhóm công việc (WG) vẫn tích cực tham gia trong suốt cả năm để đạt được các mục tiêu 
hàng năm của họ. Mặc dù một năm khó khăn, AIGA cũng đã tổ chức 6 Hội thảo trên web, xuất bản 
35 ấn phẩm về các chủ đề quan tâm và hướng dẫn của ngành khí với các khuyến nghị liên quan đến 
COVID-19. 
 
Vai trò của AIGA trong việc hỗ trợ ngành công nghiệp khí công nghiệp vượt qua cuộc khủng hoảng 
này không thể nói là không giá trị. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các thành viên của Ủy ban kỹ 
thuật AIGA và các Nhóm công việc cho sự cam kết và cống hiến mà bạn đã thể hiện trong suốt cuộc 
khủng hoảng. 
 
Cuối cùng, tôi muốn quay lại vấn đề chính của chúng ta là an toàn. Quý đầu tiên của năm có khuynh 
hướng giảm về hiệu suất hoàn thành công tác an toàn với nhiều lý do khác nhau, tôi khuyến khích 
tất cả chúng ta hãy ưu tiên thực hiện việc giảm thiểu những rủi ro này. Tạo các kênh đối thoại để lắng 
nghe những phản hồi, các nhà lãnh đạo hãy đảm bảo củng cố văn hoá an toàn bằng các thực nghiệm 
nhất quán và có cái nhìn sâu sắc hơn về các số liệu. Hãy biến năm 2022 trở thành năm tốt nhất về sự 
an toàn mà chúng ta từng có. 
 
Cảm ơn các bạn và tôi mong muốn được làm việc với mọi người khi chúng ta bắt tay vào năm mới 
này 
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