
 

 

 

 

We, AM Industries Vietnam (AM Industries Vietnam Co., Ltd), are an independent company supplying 

steel components, metal fabrication, industrial services, and sourcing from Vietnam to Worldwide. 

We have experience in fabricating and controlling production quality complied with Australian 

Standards, American Standards, and European Standards. We also can apply other Standards and 

Sourcing platforms with High-Quality Control. 

Working as a solution provider, at AM Industries Vietnam, we are completely focused on our 

approach and it reflects in our business process. Due to our committed approach, we are highly 

trusted by our clients. It has further helped us to achieve a respectful position among our 

competitors. AM’s a dynamic company and quickly conquering big markets through its two primary 

strategies namely: Total quality & Flexibility. 

The prime objective of AM Industries Vietnam is to consistently provide services that meet our 

customers’ requirements in terms of on-time delivery, process & service quality expectations. This 

incorporates promoting the objective of continuous improvement in all related activities and a 

commitment to comply with the requirements to continually improve the effectiveness of the 

Integrated Management System (IMS). 

AM Industries Vietnam is committed to complying with all applicable legislation, regulation, 

standards, state statutory requirements, and codes of practice through the identification and 

evaluation of risks that may affect the end product or service. AM Industries Vietnam has therefore 

developed an Integrated Management System as a vehicle to ensure that customer and Company 

needs, objectives, and expectations, including fitness for use, consistency, and dependability are 

achieved. 

It is the responsibility of all employees of AM Industries Vietnam to ensure that the Rules, Codes, 

Standards, Quality System Policies, Procedures, Work Instructions, and practices are understood, 

implemented, and maintained as they apply in the performance of their functional duties. AM 

Industries Vietnam will ensure continual improvement of the IMS by ensuring risks and opportunities 

that can affect the conformity of products and services are addressed to meet or exceed customer 

expectations. 

A copy of this Quality Policy shall be displayed, and it is the responsibility of management and 

supervisory staff to ensure that it is understood, implemented, and maintained at all levels of the 

Company. 

AM INDUSTRIES VIETNAM CO., LTD 
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Công ty TNHH AM Industries Việt Nam là công ty gia công, lắp đặt cấu kiện kim loại, kết cấu thép 

và cung cấp dịch vụ sourcing từ Việt Nam ra toàn cầu. 

Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn Australia, Hoa 

Kỳ và châu Âu. Đồng thời, chúng tôi cũng áp dụng nhiều tiêu chuẩn khác cũng như tìm nguồn cung 

ứng đa dạng với hệ thống kiểm soát chất lượng cao.  

Là một nhà cung cấp giải pháp, tại AM Industries Việt Nam, chúng tôi tập trung hoàn toàn vào 

phương pháp tiếp cận dự án, được phản ánh qua quá trình kinh doanh sản xuất của Công ty. Bằng 

cách này, chúng tôi nhận được sự tín nhiệm cao từ khách hàng và khẳng định được vị thế trên thị 

trường so với các đối thủ khác. AM chinh phục thị trường thông qua hai chiến lược chính: Chất lượng 

toàn diện & Tính linh hoạt. 

Mục tiêu hàng đầu của AM Industries Việt Nam là luôn cung cấp các dịch vụ đáp ứng yêu cầu của 

khách hàng về thời gian giao hàng, quy trình và chất lượng dịch vụ. Chúng tôi hiện thực hóa mục 

tiêu này bằng việc thúc đẩy cải tiến liên tục trong tất cả hoạt động của Công ty và cam kết tuân thủ 

mọi tiêu chí để nâng cao hiệu quả của Hệ thống quản lý có chứng nhận (Certified Management 

System). 

AM Industries Việt Nam cam kết tuân thủ tất cả các luật, quy định, tiêu chuẩn hiện hành, các yêu cầu 

theo luật định của nhà nước, và các quy tắc thực hành thông qua việc xác định và đánh giá các rủi 

ro có thể ảnh hưởng đến sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng. Do đó, AM Industries Việt Nam liên tục 

duy trì và kiểm soát Hệ thống Quản lý Chất lượng nhằm đáp ứng các nhu cầu, mục tiêu, kỳ vọng của 

khách hàng và Công ty, bao gồm cả khả năng ứng dụng, tính nhất quán và độ tin cậy. 

Tất cả nhân viên của AM Industries Việt Nam có trách nhiệm hiểu rõ, thực hiện và duy trì các Quy 

tắc, Bộ luật, Tiêu chuẩn, Chính sách Hệ thống Chất lượng, Quy trình, Hướng dẫn Công việc và các 

thông lệ  khác trong quá trình thực hiện công việc. AM Industries Việt Nam đảm bảo thường xuyên 

cải tiến hệ thống Chất lượng bằng cách giải quyết mọi cơ hội và rủi ro ảnh hướng đến sản phẩm, từ 

đó đáp ứng nhu cầu phù hợp nhất với khách hàng. 

Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cam kết: Chính sách Chất lượng này được 

thấu hiểu, duy trì và thực hiện ở mọi cấp.  

CÔNG TY TNHH AM INDUSTRIES VIỆT NAM 

 

 

CHÍNH SÁCH | CHẤT LƯỢNG 

 


