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Hội thảo trực TIẾP “an toàn hóa chất trong lĩnh vực khí công nghiệp – 20-05-2022

Văn bản pháp luật ban hành với sự góp ý của aiga vn

AIGA VN, phối hợp cùng Cục Hóa Chất tổ chức hội thảo trực tiếp
về “An toàn hóa chất trong lĩnh vực khí công nghiệp”, nhằm chia
sẻ những kiến thức cơ bản về khí công nghiệp, thiết bị áp lực và
nhận thức an toàn trong sử dụng, vận chuyển, di chuyển và lưu
trữ để phòng tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
- Hội thảo tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với trên 75 đại

biểu tham dự, trong đó có đại diện lãnh đạo cục Hóa Chất và
các công ty đang hoạt động trong lĩnh vực khí công nghiệp và
khí y tế

AIGA VN, với các công ty thành viên nỗ lực hợp tác cùng chính phủ VN trong mọi hoạt động cung ứng oxy y tế cho
các cơ sở y tế trong giai đoạn khủng khoảng thiếu hụt oxy trên cả nước. Sự chung tay gánh vác cứu sống bệnh nhân
covid-19 cũng là trách nhiệm và niềm tự hào của các thành viên AIGA VN

Tham dự tất cả các buổi họp về chuỗi cung ứng
oxy y tế tổ chức bởi chính phủ

Đóng góp nguồn lực: Vật chất và Tinh thần Trao tặng

Hội thảo nội bộ về “khí y tế” – 16-06-2022

Công ty thành viên mới – tham gia từ 01-07-2022

Đại dịch covid-19 đặt ra một điểm nhấn lớn đối với oxy y tế, nó như
một phần thiết yếu trong điều trị bệnh. Trước tình hình đó, BYT xếp
oxy y tế là THUỐC từ 2022. THUỐC = trách nhiệm, rủi ro và các qui
định. Hầu hết các công ty thành viên của AIGA VN là nhà sản xuất Oxy
chính tại VN. AIGA VN cần phải nỗ lực để chia sẻ kiến thức và khuyến
nghị đến Bộ Y Tế về qui định quản lý khí y tế. Hội thảo nội bộ này như là
một bước chuẩn bị cho việc ký kết hợp tác với Bộ Y Tế trong tương lai

Công ty TNHH Khí Công Nghiệp Vinasanfu
100% vốn đầu tư của Đài Loan
Trụ sở và nhà máy chính: Hải Phòng
Tổng Giám Đốc: Ông Chen Jie Yuh

Thành viên SC – AIGA VN

1. 5275/QĐ-BYT, ngày 12-11-2021 bởi BYT
Quyết định tạm thời hướng dẫn chuyển đổi
chai chứa khí khác sang chai chứa khí oxy y tế

2. 17/2021/TT-BLĐTBXH, 15-11-2021, BLĐTBXH
Quy trình kiểm định chai chứa khí công nghiệp

NHỮNG THAY ĐỔI LỚN 
– Gia hạn giấy phép hoạt động thời hạn từ 15-08-2022
– Bầu cử lãnh đạo AIGAVN nhiệm kỳ 08/2022 – 08/2025

HỘI THẢO SẮP TỚI
– An toàn trong việc lắp đặt, sử dụng, lưu trữ KCN
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