
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
QUALITY POLICY

 Đảm bảo và không ngừng cải tiến chất lượng để đạt được sản phẩm có chất lượng tối ưu 

nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng, đồng thời sản phẩmTAYA đã được sự khẳng định của 

khách hàng trên thế giới. 

 Đối với chính sách đảm bảo chất lượng, chi nhánh công ty TAYA đã nhận được chứng chỉ 

ISO 9001-2015, đồng thời cũng tiếp tục thực hiện tinh thần về chất lượng sản phẩm của Công ty. 

Lấy quan điểm nâng niu, bảo vệ trái đất và môi trường, vận dụng thực tế vào trong sản phẩm.

 Đối với những thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm, Công ty đã trang bị các loại máy móc 

thiết bị tiên tiến hiện đại trên thế giới: gồm các loại máy như máy thí nghiệm chịu nhiệt, khu thí 

nghiệm điện áp trong nước, máy thử lão hoá, thử chống cháy, sự truyền ngọn lửa, sự bốc khí ga, 

sự bốc khói…. Trong quy trình đảm bảo chất lượng sản phẩm của TAYA, từ nhập nguyên liệu đến 

xuất hàng, mỗi một quy trình đều được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối chất lượng sản 

phẩm cho khách hàng.

 Our quality policy is to improve the quality continuously to be a zero defective content in 

order to make customers satisfaction and postive agree to TAYA excellent quality. For quality 

assurance, we have had ISO 9001: 2015 as quality approval system and also extend TAYA 

TAIWAN spirit to be the base of TAYA HAI DUONG to embrace our nation and fultil the 

environmental protection concept in our products practically.

 We have the excellent and good precision facilities for inspection including heat 

resistance, voltage test in the water, aging test, fire resistant test, flame propagation test, acid 

gas emission test, smoke emission test, etc.... Every process in our quality flow from IQC of raw 

material to shipment of finished goods are strictly inspected and monitored to offer the best 

quality promise to every customer.
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GIỚI THIỆU
INTRODUCTION 

 Chi nhánh công ty CP Dây & Cáp điện TAYA (Việt Nam) được thành lập vào năm 2003, là 

một công ty mới với những thành tích nổi bật tại miền bắc Việt Nam trong mấy năm gần đây. Tổng 

công ty được thành lập tại Đài Loan, ngoài ra còn có các công ty con tại Quảng Đông Trung 

Quốc, Miền Nam và Miền Bắc Việt Nam.

 Qua quá trình xây dựng và quản lý, cùng sự cố gắng lỗ lực của đội ngũ kinh doanh, chi 

nhánh công ty TAYA đã đạt được những thành tích xuất sắc. Sản phẩm chủ yếu của công ty là 

dây cáp điện (PVC/XLPE), cáp chống cháy, cáp chậm cháy, dây điện từ, sản phẩm tiêu thụ trong 

và ngoài nước.

 Công ty luôn lấy phương thức quản lý tiên tiến để phát triển, coi trọng chất lượng sản 

phẩm và thúc đẩy hơn nữa chất lượng sản phẩm bằng hệ thống quản lý ISO 9001-2015. Với 

phương châm " đã tốt rồi càng tốt hơn, cùng tồn tại cùng phát triển ", phục vụ nhiệt tình, sáng tạo 

để phát triển, nỗ lực khai thác và mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh đa dạng hoá sản phẩm để 

góp phần hơn nữa vào sự tồn tại và phát triển của xã hội. Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, có 

phương pháp kinh doanh tối ưu tiến xa hơn nữa cùng sự phát triển vượt bậc. 

 TAYA (Viet Nam) Electric Wire and Cable J.S.C. Which head quarter is in Taiwan and has 

subsidiary companies in China,North and South sides of Vietnam. TAYA (Viet Nam) is also a 

reputable public listed company in Vietnam stock exchange market in these years.

 TAYA Hai Duong branch has had a significant achievement through the hard working of 

the management team. TAYA Hai Duong manufactures PVC cables, XLPE power cables, fire 

resistant and flame propagation - resistant cables and magnet copper wires. All the producs are 

promoted domestic and overseas.

 TAYA company focuses quality and moves forward by updating management 

approaches by ISO 9001-2015 with the management concept of Honor together and from good 

to great to establish the cooperation relation with customers through faith, responsibility, creating 

excellence and outstanding to have the mutual-wins with customers. Not only the best 

communication for new products and diversity in business investments to contribute every 

outcomes to society, but also arrive the top of this business through our union and strength.
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