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Chứng nhận số CH15/1206.25 
 

The management system of 

Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam 
- Trụ sở chính 

 

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1, Huyện Nhơn Trạch,  
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

Đã được đánh giá và cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn 

 

ISO 9001:2015 
 

Cho các hoạt động dưới đây 

 
Phát triển, Sản xuất, Lưu kho, Tiếp thị và Phân phối các 

Sản phẩm cho ngành Xây dựng và Công nghiệp 
 

Bằng chứng nhận này có hiệu lực từ ngày 29/05/2018 tới ngày 28/05/2021 
 và giữ nguyên giá trị trong suốt những lần đánh giá giám sát kế tiếp. 

Việc tái chứng nhận phải được thực hiện trước ngày 28/05/2021. 
Cấp lần thứ 3: Có giá trị kể từ tháng 9 năm 2015  

 
Nhiều chứng chỉ đã được cấp cho phạm vi này 
Chứng chỉ chính được đánh số CH15/1206.00 

 

Tài liệu này được phát hành bởi công ty tuân thủ Điều kiện chung của Dịch vụ 
Chứng nhận, có thể truy cập tại www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. 

Cần chú ý đến những hạn chế về trách nhiệm, bồi thường và các vấn đề liên 
quan đến thẩm quyền pháp lý được đề cập trong đó. Tính xác thực của tài 

liệu này có thể được xác nhận tại 
http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm. Bất kỳ sự thay đổi giả mạo, 

trái phép hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức của tài liệu này là trái 
pháp luật và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp luật. 

. 

http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm
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Chứng nhận số CH15/1206.24 
 

The management system of 

Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam 
- Chi nhánh Bắc Ninh 

 

Số 3, Đường 9, VSIP Bắc Ninh, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam 

Đã được đánh giá và cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn 

 

ISO 9001:2015 
 

Cho các hoạt động dưới đây 

 
Sản xuất, Lưu kho các Sản phẩm cho ngành Xây dựng và 

Công nghiệp 
 

Bằng chứng nhận này có hiệu lực từ ngày 29/05/2018 tới ngày 28/05/2021 
 và giữ nguyên giá trị trong suốt những lần đánh giá giám sát kế tiếp. 

Việc tái chứng nhận phải được thực hiện trước ngày 28/05/2021. 
Cấp lần thứ 3: Có giá trị kể từ tháng 9 năm 2015  

 
Nhiều chứng chỉ đã được cấp cho phạm vi này 
Chứng chỉ chính được đánh số CH15/1206.00 

 

Tài liệu này được phát hành bởi công ty tuân thủ Điều kiện chung của Dịch vụ 
Chứng nhận, có thể truy cập tại www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. 

Cần chú ý đến những hạn chế về trách nhiệm, bồi thường và các vấn đề liên 
quan đến thẩm quyền pháp lý được đề cập trong đó. Tính xác thực của tài 

liệu này có thể được xác nhận tại 
http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm. Bất kỳ sự thay đổi giả mạo, 

trái phép hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức của tài liệu này là trái 
pháp luật và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp luật. 

. 

http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm
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Chứng nhận số CH15/1206.26 
 

The management system of 

Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam  
- Kho hàng Tp. Đà Nẵng 

 

Đường số 2, KCN Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ,  
Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Đã được đánh giá và cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn 

 

ISO 9001:2015 
 

Cho các hoạt động dưới đây 

 
Lưu kho các Sản phẩm cho ngành Xây dựng và  

Công nghiệp 
 

Bằng chứng nhận này có hiệu lực từ ngày 29/05/2018 tới ngày 28/05/2021 
 và giữ nguyên giá trị trong suốt những lần đánh giá giám sát kế tiếp. 

Việc tái chứng nhận phải được thực hiện trước ngày 28/05/2021. 
Cấp lần thứ 3: Có giá trị kể từ tháng 9 năm 2015  

 
Nhiều chứng chỉ đã được cấp cho phạm vi này 
Chứng chỉ chính được đánh số CH15/1206.00 

 

Tài liệu này được phát hành bởi công ty tuân thủ Điều kiện chung của Dịch vụ 
Chứng nhận, có thể truy cập tại www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. 

Cần chú ý đến những hạn chế về trách nhiệm, bồi thường và các vấn đề liên 
quan đến thẩm quyền pháp lý được đề cập trong đó. Tính xác thực của tài 

liệu này có thể được xác nhận tại 
http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm. Bất kỳ sự thay đổi giả mạo, 

trái phép hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức của tài liệu này là trái 
pháp luật và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp luật. 

. 

http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm

