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Họp Ban Điều Hành AIGA: Cuộc họp Ban Điều Hành lần thứ 61 được tổ chức trực tuyến vào ngày 
24 tháng 2 năm 2022. Cuộc họp do ông John Panikar (Linde Plc) chủ trì. Ngoài các vấn đề hành chính, 
Ban Điều Hành AIGA đã xem xét kỹ lưỡng về tiến độ thực hiện các chương trình và ấn phẩm an toàn của 
Ủy ban kỹ thuật AIGA (TC) và Nhóm làm việc (WGs). Các thành viên Ban Điều Hành hết lòng đánh giá 
cao sự đóng góp tự nguyện của tất cả các thành viên TC và WG, đồng thời bày tỏ sự hài lòng với những 
cải tiến đáng kể của các thành viên AIGA về An toàn Phương tiện Vận chuyển Sản phẩm, bao gồm giảm 
thiểu tình trạng lật xe và các sự cố nghiêm trọng khác trong 5 năm qua                                                                                                                                           

Họp Uỷ Ban Kỹ Thuật AIGA: Cuộc họp do Haris Farooqi (Air Products) chủ trì. Các thành viên TC 
đã thảo luận và thống nhất kế hoạch hoạt động của SAG và tất cả các WG cho năm 2022. Đồng thời cũng 
có sự trao đổi ý kiến giữa các thành viên về những việc cần làm trong thời gian tới nhằm tạo cho AIGA 
có một nền tảng vững chắc hơn, hoạt động hiệu quả hơn, nâng cao hiệu quả thông qua số hóa và cả cách 
tăng cường hợp tác với các Hiệp hội Quốc gia và các Cơ quan quản lý quan trọng ở Châu Á. Các thành 
viên TC đánh giá cao công việc của tất cả các Nhóm làm việc đã giúp hoàn thành 35 ấn phẩm vào năm 
2021. 

AIGA tại Hội Nghị trực tuyến thường niên ngành công nghiệp bán dẫn tổ chức bởi WSCE:  
Nhận lời mời từ Hội nghị & triển lãm chất bán dẫn thế giới (WSCE), Tổng thư ký AIGA đã truyền tải 
thông điệp bằng video tại Hội nghị thường niên trực tuyến ngày 14 tháng 1 năm 2022 do WSCE tổ chức. 
WSCE đã tổ chức sự kiện thường niên trong 3 năm qua và sự kiện gần đây nhất vào năm 2021 được tổ 
chức tại Nam Kinh Trung Quốc vào tháng 6 năm 2021. Văn phòng AIGA Trung Quốc đã tham gia sự 
kiện nhằm thúc đẩy an toàn trong ESG bằng cách tổ chức Hội thảo về An toàn. Sự kiện tương tự sẽ được 
tổ chức vào tháng 5 năm 2022. Thay mặt AIGA, Tổng Thư Ký chúc mừng ban tổ chức đã thực hiện các 
bước để tổ chức sự kiện quan trọng cho ngành công nghiệp bán dẫn và cũng thúc đẩy an toàn. Ông cũng truyền đạt rằng ESG là thành 
phần quan trọng để sản xuất Chất bán dẫn và các sản phẩm tương tự. Do đó, AIGA hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong việc 
hỗ trợ Ngành công nghiệp khí bằng cách cung cấp các tiêu chuẩn an toàn hài hòa có sẵn trên toàn cầu và các thực tiễn tốt nhất trong 
sản xuất, cung cấp, lưu trữ và sử dụng ESG.                                                                                                                                                       
AIGA tham dự cuộc họp lần thứ 50 của IHC: Cuộc họp lần thứ 50 của Hội đồng Hài Hoà Quốc tế (IHC) được tổ chức vào ngày 
22-23 tháng 2 năm 2022 với JIMGA là hiệp hội đăng cai. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến do các hạn chế đi lại liên quan đến Đại 
dịch đang diễn ra. AIGA là một trong những thành viên chủ chốt của IHC cùng với CGA, EIGA và JIMGA. Milan Sarkar (Tổng thư 
ký) đại diện cho AIGA tại cuộc họp. Tùy thuộc vào việc bình thường hóa các hạn chế đi lại do Covid-19, cuộc họp lần thứ 51 của IHC 
dự kiến được tổ chức 'trực tiếp' vào ngày 23-24 tháng 8 năm 2022 tại Brussels với EIGA là chủ nhà. 4 hiệp hội khí khu vực làm việc 
cùng nhau để quản lý việc phát triển các ấn phẩm hài hòa. Kể từ khi thành lập vào năm 2000 IHC đã phát triển 69 ấn phẩm hài hòa 
cho ngành công nghiệp khí. 

Hội thảo trực tuyến và các sự kiện sắp tới: 
 AIGA hội thảo trực tuyến về “Tháp làm lạnh ASU và các Bồn đáy bằng  – Quá trình đánh giá rủi ro và giám sát ” ngày 18 tháng 

3 năm 2022 

Bổ nhiệm mới trong nhóm làm việc của AIGA và Hiệp Hội Quốc Gia:  
• Aaron Kalaichelvan từ Air Products được bổ nhiệm là trưởng  TC của Hiệp Hội Khí Công Nghiệp Singapore  
• Maxi Bernardo từ Ingasco Inc.được bổ nhiệm là trưởng TC của Liên đoàn các ngành công nghiệp khí Philippines. 

Bạn có biết: Bạn có biết rằng một số lượng đáng kể chấn thương tại nơi làm việc xảy ra hàng năm do trơn, trượt, và ngã? 
Theo số liệu của Bộ Lao động Hoa Kỳ, trượt ngã chiếm 15% tổng số ca tử vong do tai nạn mỗi năm 
©AIGA 2021 nghiêm cấm sao chép mà không có sự đồng ý bằng văn bản của AIGA. Liên hệ  aigasec@asiaiga.org.   
AIGA được đăng ký là một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Singapore. Nó nhằm mục đích thúc đẩy việc trao đổi thông tin kỹ thuật giữa các thành viên trong việc xử lý và sử dụng an toàn 
các chất công nghiệp, y tế và khí carbon điôxít, và có liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng quốc gia, để làm việc hướng tới mức độ an toàn và chăm sóc môi trường cao nhất trên toàn 
châu Á  
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