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1. GENERAL INTRODUCTION
(Giíi thiÖu chung)

LS-VINA Industrial Systems (LSIS-VINA)
(C«ng ty TNHH HÖ thèng C«ng nghiÖp LS-VINA (LSIS-VINA)



Scope of work
(LÜnh vùc ho¹t ®éng)

:
:

Production of electrical switchboards
(S¶n xuÊt tñ b¶ng ®iÖn)



Location
(§Þa ®iÓm)

:
:

Nguyen Khe - Dong Anh - Hanoi
(Nguyªn Khª - §«ng Anh - Hµ Néi)

Tel.
Fax.

84-24-3882 0222
84-24-3882 0220

As LSIS-VINA is a joint-venture company of LSIS, which manufactures a variety of switchboard apparatuses
such as Ultra-high voltage GIS, Power transmission and Distribution since established in 1975.
(LSIS-VINA lµ mét c«ng ty liªn doanh cña LS Industrial Systems (LSIS), tËp ®oµn s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ kü thuËt
®iÖn cao vµ h¹ thÕ nh thiÕt bÞ GIS, c¸c tñ b¶ng truyÒn t¶i vµ ph©n phèi ®iÖn tõ khi ®îc thµnh lËp n¨m 1975.)
LSIS-VINA awarded evaluation of high-grade score from customer at parts of design and manufacturing,
installation, inspection services based on advanced technology and wide experience of LS Industrial Systems
(LSIS-VINA ®îc kh¸ch hµng ®¸nh gi¸ cao trong c¸c ho¹t ®éng thiÕt kÕ, s¶n xuÊt, l¾p ®Æt, kiÓm tra vµ dÞch vô
trªn nÒn t¶ng kü thuËt tiªn tiÕn vµ kinh nghiÖm s©u réng cña c«ng ty LS Industrial Systems)
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2. PROCESS APPROACH
(Tiếp cận theo quá trình)
LSIS-VINA establish, implementing, and improving the effectiveness of Quality Management System based on
process approach method.
(Hệ

thống quản lý chất lượng của công ty LSIS-VINA được thiết lập, vận hành,cải tiến trên cơ sở phương pháp

tiếp cận theo quá trình )
By recognizing the processes within LSIS-VINA and the identification and interactions of these processes, the
Quality Manual and 62 Procedures are set up to get all ongoing control and provide over linkage between
individual processes, as well as over their combination.
(Bằng

việc nhận biết các quá trình trong hệ thống quản lý của công ty LSIS-VINA và việc xác định và phân biệt

mối tương tác giữa các quá trình, Sổ tay chất lượng và 62 thủ tục được lập ra để quản lý các hoạt động hiện
thời cũng như tạo mối liên hệ giữa các quá trình đơn lẻ hay tổ hợp)
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3. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Hệ thống quản lý chất lượng

4.

QUALITY POLICY./ ( Chính sách chất lượng )
General Director of LSIS-VINA shall approve the quality policy of LSIS-VINA to ensure its suitability and

improve the effectiveness of the quality management system
BOD and Team Leaders of LSIS-VINA shall be in charge of communicating and create understanding
within company staffs.
(Tổng giám đốc LSIS-VINA là người phê duyệt Chính sách chất lượng của LSIS-VINA nhằm đảm bảo sự phù
hợp và tăng cường tính hiệu quả của Hệ thống QLCL
Ban giám đốc và các trưởng phòng có trách nhiệm trao đổi thông tin và làm cho mọi người liên quan hiểu và
thực hiện)
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CUSTOMER SATISFACTION BY ZERO DEFECT PRODUCT
(LÀM HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG BẰNG SẢN PHẨM HOÀN HẢO)
LS-VINA Industrial systems Co., Ltd. (LSIS-VINA) is to ensure product reliability as quality improvement by
its accumulated technology and excellent technical resources for Electrical Power transmission & Distribution
Control Systems to contribute the development of national industry.
(Công ty TNHH Hệ thống Công nghiệp LS-VINA (LSIS-VINA) đảm bảo độ tin cậy cho sản phẩm của mình nhờ
quá trình nâng cao chất lượng bằng các tiến bộ và tiềm năng kỹ thuật vượt trội tích lũy được trong lĩnh vực Hệ
Thống Điều Khiển và Phận Phối Điện Năng , góp phần vào sự phát triển nền công nghiệp quốc gia .)
LSIS-VINA quality policy is “CUSTOMER SATISFACTION FOR ZERO DEFECT PRODUCTS”
This quality policy is represented our uppermost management policy for quality that all personal of LSIS-VINA
create the top quality with professional temperament comprised a soul for their responsible works.
(Chính sách chất lượng của LSIS-VINA là “Làm hài lòng khách hàng bằng sản phẩm hoàn hảo”. Chính sách
này được thể hiện qua chính sách quản lý của chúng ta về chất lượng rằng mọi thành viên của LSIS-VINA tạo
ra chất lượng đỉnh cao với tâm hồn và khí chất chuyên nghiệp trong công việc của mình.)
To execute this Quality Policy, all personal shall consider and perform our duties from the customer standpoint
at all times, and shall concentrate our effort and research of creation to be at the top of the responsible fields,
and shall act a role of continues progress of our unit.
(Để thực hiện chính sách chất lượng này, mọi thành viên cần luôn quan tâm và thực hiện các nhiệm vụ được
giao trên quan điểm của khách hàng , tập trung mọi nỗ lực , nghiên cứu sáng tạo để vươn tới đỉnh cao trong
lĩnh vực đảm nhiệm .)
To survey the effectiveness and implementation and to maintain and develop LSIS-VINA Quality System
continuously in accordance with this Quality Manual, I grant full responsibility and authority for Quality
Assurance to the Technical Director.
(Để giám sát hiệu quản và mức độ thực hiện , duy trì và liên tục phát triển Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng
trong LSIS-VINA phù hợp với Sổ tay chất lượng này , tôi trao toàn bộ trách nhiệm và quyền hạn trong việc Đảm
Bảo Chất Lượng cho Giám Đốc Kỹ Thuật.)
Described the Quality System in this Quality manual is established to satisfy all of the ISO 9001:2015
requirements. All the personal of LSIS-VINA shall understand this Quality Policy and perform their
responsibility and authority in accordance with this Quality Manual.
(Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng trong Sổ tay chất lượng được lập ra nhằm thỏa mãn mọi yêu cầu của ISO
9001:2015 . Mọi cá nhân trong Công ty LSIS-VINA phải hiểu rõ và thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn
của mình theo Sổ tay chất lượng.)
General Director
Tæng gi¸m ®èc

CHAE, GYU CHEAL
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