
                                                                                    

                                   

                              

                                    

                                                 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 

“ Hiệu quả - Cải tiến liên tục - Phát triển bền vững” 

 g        tháng     n          R v     

 

Lãnh đạo và toàn thể các cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần CASABLANCA VIỆT NAM 

cam kết áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008, đảm 

bảo các yêu cầu đặt ra nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng bằng: 

HIỆU QUẢ 

Sử dụng và phát huy tối ưu mọi nguồn lực hiện có, đáp ứng được yêu cầu phát triển của thị trường 

hiện nay. Đảm bảo hiệu quả, đem lại giá trị cao nhất cho khách hàng và người lao động. 

Chất lượng sản phẩm tốt, dịch vụ và tiến độ giao hàng đúng thời gian, duy trì sự ổn định của 

HTQLCL giảm thiểu tối đa lãng phí thông qua khẩu hiệu «  Làm đúng ngay từ đầu ». 

CẢI TIẾ  LIÊ  TỤC 

Nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất và cung cấp sản phẩm, đa dạng sản phẩm, đặt mục tiêu 

trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất Việt Nam về mặt hàng túi mua sắm (PP). 

Định kỳ xem xét toàn bộ hệ thống xác định sự phù hợp, đầy đủ và hiệu quả của HTQLCL 

ISO9001 : 2008 đảm bảo việc cải tiến liên tục. 

PHÁT TRIỂ  BỀ  VỮ G 

Tăng cường các mối quan hệ hợp tác cùng có lợi với đối tác, mở rộng các quan hệ hợp tác với khách 

hàng trên cơ sở phát huy tiềm lực của các bên, đặt lợi ích của Công ty song hành với lợi ích của cộng 

đồng và xã hội. 

Chính sách này được thông tin để toàn bộ cán bộ công nhân viên thấu hiểu và cùng nhau làm việc 

hiệu quả nhằm đưa CASABLANCA VIỆT NAM phát triển bền vững. 
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