
 

  

 
 

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 
QUALITY POLICY 

- �� - 
PHÁT TRIỂN – ĐỔI MỚI  
DEVELOP – INNOVATE  

Chất lượng là lời cam kết của Công ty Cổ phần xây dựng 
Khang Hy đối với khách hàng. Sự tin tưởng của Khách 
hàng dành cho chúng tôi là thành quả của những nỗ lực 
không ngừng nhằm nâng cao chất lượng thi công. 
Chúng tôi điều hành công ty dựa trên nền tảng của hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 
9001 :2015.  

Chúng tôi cam kết thực hiện : 

Quality is the commitment of Khang Hy Construction 
Corporation to the Customers. The Customer’s trust is 
the result of our continuous efforts to improve the 
quality of our performance. We run the Company on 
the basis of the International Quality Management 
System Standard ISO 9001: 2015. 

We committed to: 

Ø Thường xuyên điều chỉnh các quy trình hoạt động 
nội bộ để không ngừng nâng cao hiệu quả công việc. 

Ø Constantly adjusting the internal activities to 
continuously improve work quality and the quality 
management system. 

Ø Quyết tâm thực hiện công trình thật an toàn, đạt chất 
lượng kỹ thuật, mỹ thuật, đúng tiến độ và bảo hành 
công trình tận tình, chu đáo. 

Ø Dedicated, committed resources to complete projects 
on time, aesthetic, safety and maintenance works 
dedicatedly and thoughtfully. 

Ø Liên tục đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư 
trang thiết bị, song song với việc áp dụng các 
phương thức quản lý hiệu quả và kỹ thuật thi công 
tiên tiến. 

Ø Continuous training of human resources, increase 
investment in equipment, along with studying the 
application of effective management practices, 
modern production technology and advanced 
construction techniques. 

Chính sách này được truyền đạt để toàn thể cán bộ, công 
nhân viên thấu hiểu và đồng lòng chung sức xây dựng 
một Công ty Cổ phần xây dựng Khang Hy phát triển 
bền vững, đóng góp sức mình trong công cuộc kiến tạo 
đất nước. 

This Policy has been communicated to our all staffs, to 
understood throughout and integrity to build one 
develop and sustain Khang Hy Corporation, and to 
contribute a part to the National architectural route 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2017 

 

 

 


