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THÔNG BÁO Về việc thay đổi tổ chức chứng nhận  

ANNOUNCEMENTS About changing the organization recognized 

Kính gửi: Quý khách hàng và Quý đối tác của Công ty TNHH PQI Việt Nam  

Dear clients and partners of the  PQI Vietnam co., Ltd 

Trước hết, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng và Quý đối 

tác với Công ty TNHH PQI Việt Nam trong thời gian qua.  

First of all, we would like to sincerely thank the cooperation of customers and partners 

with PQI Vietnam company limited in time. 

PQI Việt Nam là tổ chức chứng nhận các hệ thống quản lý, đã hoạt động được hơn 10 

năm tại Việt Nam, thực hiện việc cung cấp dịch vụ cho hơn 600 doanh nghiệp cả 

trong và ngoài nước, cũng như tham gia các dự án của Nhà nước trong việc hỗ trợ các 

doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng. 

PQI Vietnam is certified organization management systems, operation is already more 

than 10 years in Vietnam, do provide services to more than 600 enterprises both in and 

outside the country, as well as participating in the project of the State in assisting 

businesses to improve productivity and quality. 

 Hiện tại, PQI Việt Nam là đại diện của tổ chức UNIVERSAL trong lĩnh vực chứng 

nhận các Hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 

27001, HALAL…, được công nhận bởi tổ chức Dakks  của Đức.  

At present, PQI Vietnam is representative of the Organization in the field of 

UNIVERSAL certified ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 

27001, HALAL,..., recognized by the DAKKS Organization  of the Germany. 

 

 Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm/ Our services include: 

 - Chứng nhận các hệ thống quản lý/ Certification of management systems: 

 + Hệ thống quản lý chất lượng/ Quality management system: ISO 9001  

+ Hệ thống quản lý môi trường/ Environmental management system: ISO 14001  

+ Hệ thống quản lý an toàn – sức khỏe – nghề nghiệp/ Occupational health and Safety 

management system: OHSAS 18001  

+ Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm/ Food safety management system: ISO 

22000, HACCP  
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+ Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm/ Food quality management system: HALAL  

+ Hệ thống quản lý an ninh thông tin/ Information security management systems: ISO 

27001  

+ Hệ thống quản lý chất lượng đối với thiết bị y tế/ Medical devices quality 

management systems: ISO 13485  

+ Chứng nhận thực phẩm hữu cơ JAS ORGANIC của Nhật Bản/ Certified organic 

food ORGANIC JAS of Japan  

- Đánh giá nhà cung cấp/ Supplier evaluation 

- Kiểm tra và thử nghiệm/ Inspection and testing.  

- Đào tạo/ Training. 

Chúng tôi xin kính báo và rất mong tiếp tục được hợp tác với Quý khách hàng và Quý 

đối tác trong thời gian tới/ We would like the glass and are looking forward to 

continued cooperation with our customers and partners in the coming time. 

 Trân trọng, 

Best regards 

CÔNG TY TNHH PQI VIỆT NAM 

                PQI VIETNAM CO.,LTD   

 


