[

CÓNG TY cò' PHÁN OỊCỊ-

ị

! HÀNG KHÙNG SÀN BAY OÀ NĂNG

iĐẺN^ày^./^/20/ầ.

—TỒNừrựC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Hà Nội, ngày/tà thángN&năm 2019

V/v duy trì chứng nhận

Kính gửi: Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nằng
Sau khi tiến hành đánh giá giám sát ngày 01/11/2019, Trung tâm Chứng nhận
Phù hợp (QUACERT) nhận thấy rằng quý Công ty vẫn tiếp tục duy trì được hệ thống
quản lý chất lượng, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tuân thủ theo các yêu cầu của
tiêu chuẩn.
Hồ sơ đánh giá của quý Công ty đã được xem xét và chuẩn y việc:
Duy trì chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015 cho lĩnh vực hoạt động:
Sản xuất và Cung ứng suất ăn trên tàu bay

Duy trì chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp với yêu cầu
của tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2007/ ISO 2000:2005 cho lĩnh vực hoạt động:
Sản xuất suất ăn trên tàu bay

Lần đánh giá giám sát tiếp theo phải được thực hiện trước ngày 01/11/2020.
Kêt quả thực hiện hành động khắc phục đối với các điểm không phù họp trong lần
đánh giá vừa qua sẽ được Đoàn chuyên gia đánh giá kiểm tra xác nhận trong lần
đánh giá sau.
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) thông báo để Công ty cổ phần
Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nằng được biết và kính chúc quý Công ty đạt được
nhiều thành công hơn nữa trong hoạt động của mình.

Trân trọng./.
Nơi nhân'.
- Như trên;
- Lưu: VT, hồ sơ chứng nhận.ị^
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Hà Nội, ngàytổ thángN2-năm 2019

V/v duy trì chứng nhận

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nằng - Chi nhánh
Nha Trang
Sau khi tiến hành đánh giá giám sát ngày 04,05/09/2019, Trung tâm Chứng nhận
Phù hợp (QUACERT) nhận thấy rằng quý Công ty vẫn tiếp tục duy trì được hệ thống
quản lý chất lượng, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tuân thủ theo các yêu cầu của
tiêu chuẩn.

Hồ sơ đánh giá của quý Công ty đã được xem xét và chuẩn y việc:

Duy trì chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015 cho lĩnh vực hoạt động:
Sản xuất và Cung ứng suất ăn trên tàu bay
Duy trì chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp với yêu cầu
của tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2007/ ISO 22000:2005 cho lĩnh vực hoạt động:
Sản xuất suất ăn trên tàu bay

Lần đánh giá giám sát tiếp theo phải được thực hiện trước ngày 04/09/2020.
Kết quả thực hiện hành động khắc phục đối với các điểm không phù hợp trong lần
đánh giá vừa qua sẽ được Đoàn chuyên gia đánh giá kiểm tra xác nhận trong lần
đánh giá sau.
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QƯACERT) thông báo để Công ty Cổ phần
Dịch vụ hàng không sân bay Đà Nằng - Chi nhánh Nha Trang được biết và kính chúc
quý Công ty đạt được nhiều thành công hơn nữa trong hoạt động của mình.
Trân trọng./.
Nơi nhận'.
- Như trên;
- Lưu: VT, hồ sơ chứng nhận./hư
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