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PHIẾU GHI NHẬN THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG

Ngày : . . . . . . . . . .

A NỘI DUNG YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG:
....................................................................................................................................................... ……
....................................................................................................................................................... ……
B THÔNG TIN CHUNG VỀ KHÁCH HÀNG:
B.1 TÊN DOANH NGHIỆP / TỔ CHỨC: Tên tiếng Việt / In Vietnamese:
Organisation's Name
……………………………………………………………………….
Tên tiếng Anh / In English: …………………………………………………………………..............
B.2 ĐỊA CHỈ, ĐIỆN THOẠI VÀ FAX:
Address, telephone, fax:
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..............
B.3 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC / DOANH NGHIỆP

Họ và tên / Full Name: Organisation's

Representative

................................................................. ……

Chức vụ / Position:

.......................................... Điện thoại / Telephone: .......................................

B.4 Người liên hệ:
Contact Person

Họ và tên/ Full Name: .........................................................................
Chức vụ / Position: .............................................................................
Tel:...........................................Fax......................................................
E-mail: ..............................................website.......................................

B.5 Ngày thành lập (Foundation Date):

...........................................

B.6 Loại hình doanh nghiệp (Type of Business):
 Quốc doanh /State Owned  Tư nhân /Private
 Liên doanh /Joint V
 Hợp doanh /Partnership
 Nước ngoài /Foreigner Owned

 Cổ phần /Joint Stock
 Trách nhiệm HH /Ltd.
 Thành phần khác/Others

B.7 Thị trường chính (Main Markets): ..............................................................................................
B.8 Tổng số nhân viên (No. of Employees):
• Tổng số CBNV thuộc hệ thống chất lượng / in Quality System: ...........
• Số NV thuộc các bộ phận trực tiếp sản xuất / in shop floor:
............
- Ca 1 / Shift No.1: .......
• Số NV trong từng ca, nếu SX theo ca
(in shift(s), if applicable)
- Ca 2 / Shift No.2: .......
- Ca 3 / Shift No.3: .......
B.9 Phạm vi hoạt động (Scope of Activities):
Tiếng Việt / in Vietnamese

…………………………………………………….

............................................................................................................

Tiếng Anh / in English:
............................................................................................................
Xin hãy liệt kê một số sản phẩm hay dịch vụ chính, thuộc phạm vi hoạt động / Please list out some
main products or services under the scope of activities: …………………………………………......
..........................................................................................................................................................
Nếu có trên 02 địa điểm hoạt động, xin vui lòng ghi rõ địa chỉ :
If there are 02 business locations, please specify relevant address for each location:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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C. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ KHÁCH HÀNG
C.1 Năng lực sản xuất/ cung ứng dịch vụ/ năm / Production/ services output per year: .................
C.2 Mô tả tóm tắt sơ đồ tổ chức (có thể kèm theo tờ riêng) Please briefly describe Co’s
organisation chart (may be describe in separate sheet)

C.3 Số nhân viên đã qua đào tạo /No of staff attended the following training course(s):
Cấp nhân viên

ISO 9001

ISO/IEC 17025

ISO 14001

khác

Ghi chú

C.4 Số dây chuyền sản xuất / cung ứng dịch vụ (No of production / services suppling lines:……...
C.5 Mô tả tóm tắt dây chuyền sản xuất / dịch vụ (có thể ghi tờ riêng):
Please briefly describe production / service supplying line(s) (may be described in separated
sheet)

C.6 Mô tả tóm tắt cấu trúc văn bản hệ thống quản lý hiện hành, nếu có (có thể ghi tờ riêng) /
Please briefly describe current Co’s structure of relevant management system documentation
(may be described in separated sheet):

C.7 Thời gian dự kiến triển khai dự án (Duration of projet implementation):....... tháng/month(s)
Bắt đầu từ / Starting from: .................................
B.9 Các yêu cầu khác của khách hàng / Other’s’s client requesst :
....................................................................................................................................................... ……
....................................................................................................................................................... ……
Người lập / Written by : .........................

Chữ ký / Signature: .........................

Chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Năng suất Chất lượng
49 Pasteur – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 84-28-3821 3373 – 3829 4274 (máy lẻ 701) | Fax: 84-28-8-3829 3012 – 3821 3373
Email: tt-nscl@quatest3.com.vn | Website: nangsuatchatluong.quatest3.com.vn
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