
 
Chính sách chất lượng 
của Supe Phốt phát & 
Hóa chất Lâm Thao 
Tại Supe Lâm Thao, chúng tôi coi chất lượng là hạt giống để phát triển thành 
công, cho phép chúng tôi trở thành Người tiên phong và dẫn đầu trong các lĩnh 
vực hoạt động của mình; thực hiện phương châm: Bạn của Nhà nông! 
Cam kết về chất lượng bắt nguồn từ mỗi nhân viên của Supe Lâm Thao. Ban 
lãnh đạo của công ty thực hiện cam kết này về chất lượng, đặt ra các mục tiêu 
đầy thách thức và đóng vai trò tích cực trong việc đạt được các mục tiêu đó 
 



Chất lượng là cam kết của chúng 
tôi- thành công của khách hàng là thành 
công của chúng tôi 
Chúng tôi xem khách hàng của chúng tôi là 
đối tác. Những thách thức của họ là những 
thách thức của chúng tôi và thành công của 
họ là thành công của chúng tôi. 
Chúng tôi sử dụng kiến thức sâu rộng và 
kinh nghiệm của mình trong để cung cấp 
các giải pháp phù hợp với từng khách hàng 
theo nhu cầu của mình và để đảm bảo chất 
lượng cao, tối ưu và đáp ứng hiệu quả cho 
khách hàng của chúng tôi trên toàn cầu. 
Nhu cầu của khách hàng của chúng tôi là 
một yếu tố chính được xem xét trong 
phát triển các sản phẩm và dịch vụ của 
chúng tôi. 
 

Chất lượng là văn hóa 
Nhân viên của Supe Lâm Thao là một tài 
sản quý giá. Nó là công việc của mỗi người 

Chúng tôi thực hiện nguyên tắc này trên 
thực tế, từ thiết kế và phát triển đến ứng 
dụng thực địa.  
Chúng tôi cung cấp cho khách hàng sự hỗ 
trợ và hướng dẫn, trong canh tác để đảm 
bảo sử dụng an toàn các sản phẩm của 
chúng tôi.  
Chúng tôi sắp xếp hành động của chúng tôi 
và sản phẩm của chúng tôi đối với các yêu 
cầu quy định và các tiêu chuẩn bắt buộc và 
xác minh rằng chúng tôi đáp ứng những 
nhu cầu này.  
Supe Lâm Thao đáp ứng các yêu cầu 
nghiêm ngặt nhất tiêu chuẩn chất lượng, an 
toàn thực phẩm và liên tục hành động để 
đảm bảo nghiêm ngặt rằng chúng tôi đáp 
ứng các yêu cầu này, cũng như các tiêu 
chuẩn cao mà chúng tôi đã đặt ra cho chính 
mình 
 

Chất lượng là quan hệ đối tác 
Các đối tác của chúng tôi, các nhà cung 
cấp hàng hóa và dịch vụ với những người 



trong lĩnh vực trách nhiệm của mình cho 
phép chúng tôi, với tư cách là một nhóm, 
trở thành những người tiên phong và lãnh 
đạo. 
Cùng nhau, chúng tôi thúc đẩy văn hóa tổ 
chức của chất lượng và sự xuất sắc, cung 
cấp cho nhân viên của chúng tôi tất cả 
kiến thức và công cụ cần thiết cho việc 
này. Nhận thức và độ chính xác của từng 
nhân viên, được kết hợp với tinh thần đồng 
đội chất lượng cao, tạo ra một tổng thể 
lớn hơn tổng các phần của nó  
 

Chất lượng là sự đổi mới 
Chúng tôi cam kết phát triển sản phẩm và 
dịch vụ, điều đó sẽ cung cấp cho khách 
hàng của chúng tôi những sáng tạo, các 
giải pháp tiên tiến, cho phép họ thực hành 
hiệu quả hơn và nông nghiệp thân thiện 
hơn với môi trường. 
 

mà chúng tôi kinh doanh, được yêu cầu để 
điều chỉnh các hoạt động của họ với các 
tiêu chuẩn cao của Supe Lâm Thao trong 
tất cả các khía cạnh của chất lượng.  
Chúng tôi mong muốn các đối tác kinh 
doanh của chúng tôi nhất quán cung cấp 
cho chúng tôi hàng hóa và dịch vụ an toàn, 
chất lượng cao. 
Chúng tôi cam kết hợp tác với các nhà 
cung cấp của chúng tôi và để hỗ trợ họ, 
nhằm đảm bảo phân phối đáng tin cậy 
sản phẩm chất lượng cho khách hàng của 
chúng tôi. 
 

Chất lượng được cải tiến liên tục 
Chúng tôi liên tục hành động để cải thiện 
hiệu suất của mình và áp dụng một cách 
tiếp cận chủ động để xác định các cơ hội 
và điều chỉnh các hoạt động của chúng tôi 
cho phù hợp với sự thay đổi của toàn cầu 
thị trường.  
Điều này đảm bảo khả năng của chúng tôi 
tiếp tục là một nguồn sản phẩm chất lượng 



Chất lượng là an toàn 
Chất lượng sản phẩm của chúng tôi và việc 
sử dụng chúng an toàn là mức ưu tiên cao 
nhất của chúng tôi.  

cao, bí quyết và sự đổi mới cho 
nền nông nghiệp quốc gia. 
 
 

 


