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GIỚI THIỆU
SIS CERTIFICATION có trụ sở chính tại Plot no 1539/Sector 4,
Gurugram (Haryana)-India.
Với sự hiện diện toàn cầu ở Ấn Độ, Malaysia, Indonesia,
Thái Lan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Albania, Armenia,
UAE, Anh, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ
và Ả Rập Saudi.
ĐẠI DIỆN VIỆT NAM:

CÔNG TY TNHH SIS CERT
Tầng 14, tòa nhà HM TOWN, 412 Nguyễn Thị Minh Khai,
phường 5, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 02838881987
Email: info@isosig.com
Website: www.isosig.com

CERTIFY ONCE, ACCEPTED EVERYWHERE
MÃ SỐ THUẾ: 0314338632
HOTLINE: 0932 023 406
FACEBOOK: SIS CERT

CÔNG TY TNHH SIS CERT
SIS CERT COMPANY LIMITED
SIS CERT CO. LTD

TỔ CHỨC CHỨNG
NHẬN SIS LÀ AI?
SIS CERT được thành lập như một tổ chức chứng nhận độc
lập với mục tiêu chính là bảo vệ cuộc sống, tài sản và môi
trường thông qua đảm bảo chất lượng và quản lý chất lượng
toàn diện.
SIS CERT đã cung cấp dịch vụ chứng nhận giá trị gia tăng
cho các tổ chức chính phủ, các tổ chức công và tư nhân
tham gia vào các lĩnh vực/ hoạt động khác nhau. Đây là một
tổ chức chuyên nghiệp được hỗ trợ bởi đội ngũ nhân viên
tận tụy, có trình độ cao và giàu kinh nghiệm.
Chúng tôi cung cấp một phổ rộng các dịch vụ chứng nhận
theo định hướng khách hàng một cách hiệu quả và tiết kiệm
chi phí.
SIS CERT sẽ tạo ra một môi trường nơi mỗi nhân viên đóng
góp vào tất cả các khía cạnh của quy trình kinh doanh của
chúng tôi và sẽ cố gắng cải tiến liên tục để đáp ứng sự hài
lòng của khách hàng bằng cách có một hệ thống phản hồi
mạnh mẽ từ khách hàng, đánh giá viên và nhân viên chứng
nhận.
CERTIFY ONCE, ACCEPTED EVERYWHERE
MÃ SỐ THUẾ: 0314338632
HOTLINE: 0932 023 406
FACEBOOK: SIS CERT

GIẤY ĐĂNG KÝ KINH
DOANH CỦA SIS CERT
TẠI VIỆT NAM

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
SIS CERT thực hiện các hoạt động nhằm cung cấp các dịch
vụ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của tổ chức và doanh
nghiệp, nâng cao chất lượng, tính an toàn của sản phẩm,
hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các hoạt động của SIS CERT bao gồm:
Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý.
Tư vấn, đào tạo ISO.
Thử nghiệm sản phẩm.
Chứng nhận CE Marking (Châu Âu).
Đăng ký Đại diện Châu Âu - EC REP
Đăng ký Đại diện Hoa Kỳ, FDA.

1 ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN
HỆ THỐNG QUẢN LÝ

SIS CERT cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận theo các hệ
thống quản lý:

01
03
05
07

ISO 9001
Là chứng nhận hệ thống quản lý về
chất lượng sản phẩm dịch vụ doanh
nghiệp thuộc tiêu chuẩn quốc tế. Phiên
bản mới nhất là ISO 9001:2015 thay thế
cho hệ thống cũ là ISO 9001:2008.

ISO 22000
Do tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO ban
hành với những quy định tập trung vào
an toàn trong quá trình sản xuất, chế
biến thực phẩm có phạm vi áp dụng
mang tính Quốc tế, là một thước đo
quan trọng về chất lượng cho các
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
thực phẩm trong bối cảnh toàn cầu hóa
thương mại quốc tế.

ISO 13485
Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng
cho lĩnh vực sản xuất & kinh doanh
dụng cụ, vật tư y tế

02
04
06

HACCP
Hệ thống quản lý mang tính phòng
ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực
phẩm thông qua nhận biết mối nguy,
thực hiện các biện pháp phòng ngừa và
kiểm soát tại các điểm tới hạn.

ISO 14001
Chứng nhận doanh nghiệp của bạn như
việc có trách nhiệm đối với môi trường,
mang lại cho bạn sự ghi nhận và những cơ
hội hoạt động doanh nghiệp mới. Nó giúp
bạn chứng minh về việc bạn đã tận tâm
như thế nào đối với việc làm giảm những
ảnh hưởng môi trường của bạn cũng như
đáp ứng sự mong đợi bền vững của các
bên hữu quan.

ISO/IEC 27001
Tiêu chuẩn quốc tế về thông tin hoặc
quản lý an ninh.

ISO 45001
Tiêu chuẩn về An toàn sức khỏe Nghề nghiệp vừa mới được bạn hành ngày 12/3/2018. Đây được
coi là tiêu chuẩn OHSAS đầu tiên trên thế giới, giúp hàng nghìn tổ chức tạo ra môi trường làm
việc an toàn và lành mạnh cho người lao động và là cơ hội để giúp ngăn ngừa chấn thương liên
quan đến công việc và sức khỏe kém cho người lao động. Kết quả dự định là cải thiện và cung
cấp một nơi làm việc an toàn và lành mạnh.

Và những tiêu chuẩn, hệ thống quản lý khác...

2 TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO ISO
Tư vấn và đào tạo ISO là một trong những dịch vụ chủ chuốt
của SIS CERT nhằm giúp các doanh nghiệp có thể bồi dưỡng,
nâng cao kiến thức và năng lực quản trị; để từ đó áp dụng
một cách hiệu quả các hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 14001,
ISO 22000/HACCP, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 45001 và các
công cụ quản lý khác như 5S, KAIZEN.
Bên cạnh đó, SIS CERT còn thực hiện đào tạo về an toàn lao
động, đào tạo về các khóa học liên quan đến nâng cao và cải
tiến năng suất.
SIS CERT cũng tổ chức các khóa đào tạo ở nhiều dạng khác
nhau bao gồm cá nhân, tại doanh nghiệp và đào tạo online
tạo điều kiện tốt nhất phù hợp với từng doanh nghiệp.

3 THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM
Thử nghiệm chất lượng sản
phẩm là một trong những cách
thức chứng minh cam kết của
Khách hàng về chất lương sản
phẩm của mình, SIS CERT hỗ trợ
Khách hàng Dịch vụ thử
nghiệm cho tất cả hàng hóa,
sản phẩm, dịch vụ, hạng mục
cho các doanh nghiệp lớn nhỏ
trong nước. Và trong thời buổi
dịch COVID bùng nổ hiện nay, thử nghiệm thiết bị y tế, đặc
biệt là khẩu trang và găng tay y tế là nhu cầu cấp thiết đối
với Khách hàng.
SIS CERT tự hào là đối tác của rất nhiều phòng thí nghiệm uy
tín ở Việt Nam và trên thế giới như Mỹ, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ,...

4 CHỨNG NHẬN CE MARKING
Chứng nhận CE Marking cho biết sản phẩm tuân theo pháp
luật của Liên minh Châu Âu (EU) và cho phép sản phẩm
được lưu thông tự do trong thị trường Châu Âu. Thông qua
việc gắn dấu CE lên sản phẩm, nhà sản xuất tuyên bố dựa
trên trách nhiệm của họ rằng sản phẩm đó đáp ứng mọi
yêu cầu về mặt pháp lý để có được tiêu chuẩn CE Marking.
SIS CERT cung cấp dịch vụ Tư vấn chứng nhận dấu CE
Marking cho nhiều sản phẩm bao gồm thiết bị điện, máy
móc, thiết bị bảo hộ y tế,...

5 ĐĂNG KÝ ĐẠI DIỆN CHÂU
ÂU - EC REP
Chủ sở hữu thương hiệu ở bên ngoài EU có nghĩa vụ chỉ
định một thực thể EU để đảm bảo tuân thủ trước khi tham
gia thị trường, để làm điểm tiếp xúc cảnh giác đang diễn ra,
để cung cấp nhà sản xuất với các cập nhật quy định liên tục
khi luật phát triển miễn là các sản phẩm vẫn có sẵn.
SIS CERT cam kết hỗ trợ các Doanh nghiệp giới thiệu sản
phẩm của họ đến thị trường mong muốn một cách trơn tru
nhất có thể.

6 ĐĂNG KÝ ĐẠI DIỆN HOA KỲ
VÀ FDA
Theo quy định của FDA Hoa Kỳ, thiết bị y tế, thực phẩm,
rượu, dược phẩm và các nhà máy khác đến từ nước ngoài
phải đăng ký trước khi vào Hoa Kỳ, đồng thời cũng phải chỉ
định một đại diện Hoa Kỳ, người đại diện Mỹ phụ trách liên
lạc các tình huống khẩn cấp và thông tin hàng ngày.
Tại SIS CERT, chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn
và đăng ký theo quy định của FDA cho các cơ sở trong và
ngoài nước.

CÁC ĐỐI TÁC CỦA
SIS CERT

SIS CERTIFICATION
SIS CERTIFICATION là một trong những Tổ chức Chứng
nhận hàng đầu về Chứng chỉ Hệ thống Quản lý có trụ sở ở
Ấn Độ, được các cơ quan trên toàn thế giới công nhận, bao
gồm:
IOAS - Tổ chức Quốc tế về Dịch vụ Công nhận
IAS - Dịch vụ Công nhận Quốc tế (Hội đồng có trụ sở tại
Hoa Kỳ)

AQC MIDDLE EAST FZE
AQC MIDDLE EAST FZE được thành lập như một tổ chức
chứng nhận độc lập với mục tiêu chính là bảo vệ cuộc sống,
tài sản và môi trường thông qua đảm bảo chất lượng và
quản lý chất lượng toàn diện.
AQC là tổ chức Chứng nhận đầu tiên ở UAE, được trao số
lượng tối đa các Đề án Chứng nhận Hệ thống Quản lý.
Ngoài ra, AQC cũng đươc công nhận bởi IAS.

FRENCHCERT
FRENCHCERT là Cơ quan Đánh giá Sự phù hợp, có trụ sở
chính ở Vương quốc Anh và được công nhận bởi Hội đồng
Công nhận cho Các Cơ quan Đánh giá Sự phù hợp (ABCAB).
FRENCHCERT cung cấp các tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, ISO
14001: 2015, OHSAS 18001: 2007, ISO 22000, ISO 27001, ISO
50001, HACCP, CE, GMP, ISO 20000-1, ...

Ente Certificazione
Macchine (ECM)
SIS CERT giúp các công ty tại Việt Nam chứng nhận CE đối
với các thiết bị, máy móc thông qua ECM.
ECM có trụ sở chính tại Ý, được hội đồng Châu Âu công
nhận với mã số 1282.

Các đối tác của SIS CERT thực hiện chứng nhận CE đối với
thiết bị y tế, bảo hộ cá nhân bao gồm:

MNA
LABORATORIES
IND.TRADE.CO.LTD.
MNA LAB được thành lập vào năm 2016 hoạt động với các
phân tích phi thực phẩm, giày, dệt may và đồ chơi và được
TÜRKAK công nhận.
Từ năm 2018 MNA bắt đầu hoạt động trong phân tích "Thiết
bị bảo vệ cá nhân (PPE), đã và đang thực hiện công tác
phân tích cho hàng nghìn doanh nghiệp, công ty trên thế
giới.

AITEX
AITEX được thành lập
vào năm 1985, được
đăng ký số 36 trong Cơ
quan đăng ký Trung
tâm Công nghệ và Đổi
mới và số 115 trong Cơ
quan Đăng ký Chuyển
giao Kết quả Nghiên
cứu (OTRI).
AITEX là thành viên của
FEDIT, REDIT, Mạng lưới
Trung tâm Công nghệ
Valencian và nằm trong
một số ủy ban kỹ thuật
quốc tế.

UNIVERSAL UYGUNLUK
DEĞERLENDİRME
HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş.
UNIVERSAL CERTIFICATION được thành lập vào năm 2005
có trụ sở ở Thổ Nhĩ Kỳ và làm việc trong lĩnh vực quản lý,
giám sát, chứng nhận sản phẩm, thử nghiệm và hiệu chuẩn.

Các đối tác thực hiện dịch vụ đại diện Châu Âu EC REP
cho nhà sản xuất Việt Nam:

CMC MEDICAL DEVICES
CMC MEDICAL DEVICES là một
công ty tư vấn quốc tế hàng đầu
chuyên về các vấn đề pháp lý và
tập trung vào các thiết bị y tế.
Trụ sở chính tại Tây Ban Nha
cho phép CMC hoạt động từ
Châu Âu đến nhiều nước trên
thế giới.

EuropeCert
EuropeCert tuân thủ quy định
đối với Thiết bị Y tế, Thuốc &
Thực phẩm theo các quy tắc của
Liên minh Châu Âu và Cơ quan
Quản lý Thực phẩm & Dược
phẩm Hoa Kỳ (FDA).
Với văn phòng công ty nằm ở
Đức và được hỗ trợ bởi các văn
phòng ở Chicago, Hoa Kỳ và Ấn
Độ.

Đối tác thực hiện dịch vụ đại diện Hoa kỳ và đăng ký FDA:

Willow Glen
Consultancy LLC
Willow Glen cung cấp các dịch vụ Đăng ký FDA & Đại
lý FDA Hoa Kỳ với trụ sở nằm ở California, Mỹ.
Willow Glen cung cấp các dịch vụ bao gồm Đăng ký
thành lập Cơ sở Thực phẩm & Thiết bị Y tế của FDA,
Giấy chứng nhận Đăng ký FDA, Kế hoạch FSVP cho
Công nghiệp Thực phẩm, Nhà nhập khẩu FSVP và Đại
lý FSVP cho các nhà cung cấp nước ngoài.

TẠI SAO LẠI CHỌN
SIS CERT?
SIS CERT đã được nhiều tổ chức có uy tín trong và ngoài nước
đánh giá cao và lựa chọn làm đối tác lâu dài bởi chất lượng sản
phẩm và phong cách làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ
nhân viên.
Với chuyên môn và kinh nghiệm đang có,SIS CERT mong mỏi
và tự tin luôn mang đến cho khách hàng, đối tác những dịch
vụ với chi phí phù hợp, chính sách, chất lượng đảm bảo, phục
vụ chuyên nghiệp, hỗ trợ lâu dài.
SIS CERT hy vọng sẽ đồng hành cùng sự thịnh vượng, phát
triển bền vững của các bạn.
Trân trọng cảm ơn!

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI THÔNG QUA

Hotline:0932023406
BộphậnSale:0918991146
Chămsóckháchhàng:0813294646
Email:info@isosig.com

