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Phát biểu của Lãnh đạo VietCert tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập 
 

Xin chào toàn thể quý vị khách quý, các anh chị em cán bộ, nhân viên VietCert!  
Hôm nay, chúng ta cùng hội ngộ tại đây, để chào mừng VietCert kỷ niệm 10 

năm ngày thành lập.  
Thay mặt ban lãnh đạo, Tôi xin gửi tới các bạn, các anh chị em của Trung tâm 

giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy VietCert ("VietCert") lời thăm hỏi và lời 
chúc mừng tốt đẹp nhất.  

Thưa toàn thể quý vị, anh chị em! 
Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập này, là dịp để chúng ta ôn lại những chặng 

đường, mà các anh chị đã cùng VietCert trải qua. 
Trong suốt chặng đường xây dựng, và trưởng thành 10 năm qua, xuất phát điểm 

là một doanh nghiệp dịch vụ, với quy mô nhỏ, ban đầu chỉ vài nhân viên, VietCert đã 
có nhiều chính sách thu hút nhân lực, tăng cường đào tạo về kỹ năng, chuyên môn 
nghiệp vụ, đến nay, VietCert đã đạt trên 220 thành viên, đội ngũ ngày càng lớn mạnh 
cả số lượng và chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu công việc và được khách hàng tín 
nhiệm cao. 

Ngay từ những ngày đầu thành lập, VietCert phải trải qua nhiều khó khăn, trở 
ngại, VietCert chỉ là một văn phòng nhỏ trên đường Phạm Văn Đồng, Tp. Đà Nẵng, 
nhưng với quyết tâm cao của Ban lãnh đạo, các đồng sự và định hướng đúng đắn, 
VietCert đã từng bước đổi mới và phát triển. Mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết 
bị hiện đại, đến nay, VietCert đã có được những toà nhà văn phòng khang trang với đầy 
đủ tiện nghi, tạo môi trường làm việc thoải mái, thoáng đãng, chuyên nghiệp và hiện 
đại, tạo động lực cho cán bộ nhân viên VietCert hăng say trong công việc, và phát huy 
tối đa những sáng tạo, cải tiến. 

Buổi đầu thành lập, VietCert với nghiệp vụ kinh doanh còn sơ khai và đơn giản, 
sản phẩm và dịch vụ phục vụ khách hàng còn rất hạn chế. Hoạt động chứng nhận chỉ 
bao phủ một vài lĩnh vực hợp chuẩn cho một số sản phẩm, nhưng nay VietCert đã 
khẳng định là một tổ chức đánh giá sự phù hợp đa lĩnh vực, và mở rộng thêm những 
hoạt động khác với hơn 10.000 sản phẩm.  

Một dấu móc quan trọng khác mà tôi muốn đề cập, đó là thuở ban đầu thành lập, 
VietCert chật vật để có được vài khách hàng, nhưng theo thời gian với định hướng, lấy 
phụng sự khách hàng làm kim chỉ nam cho tất cả các hoạt động, luôn hỗ trợ và đồng 
hành với những khó khăn của khách hàng, VietCert đã xây dựng được một nguồn tài 
sản vô cùng quý báu, đó là cơ sở dữ liệu khách hàng tăng trưởng một cách ấn tượng. 

Nhìn lại chặng đường 10 năm đã qua, để thấy rằng VietCert đã có những định 
hướng và quyết sách đúng đắn để đạt được những thành quả ấn tượng, Tôi xin được 
chia sẻ như sau: 

VietCert mở rộng thêm các hoạt động, như đào tạo chuyên gia đánh giá sản 
phẩm, chuyên gia đánh giá hệ thống ISO, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, 



kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu, giám định, thử nghiệm, hiệu chuẩn, đánh giá sự 
phù hợp đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ nước ngoài, đồng thời là tổ chức chứng 
nhận sản phẩm tại nguồn ở nhiều quốc gia. 

VietCert được các cơ quan quản lý tin tưởng và cấp phép ở nhiều ngành nghề và 
lĩnh vực, cụ thể: 

 Bộ khoa học và công nghệ: 14 lĩnh vực hoạt động; 
 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 8 lĩnh vực; 
 Bộ Công thương: 4 lĩnh vực; 
 Bộ Xây dựng: 3 lĩnh vực; 
 Bộ Y tế: 2 lĩnh vực; 
 Bộ tài chính: 1 lĩnh vực. 

VietCert được tổ chức công nhận quốc gia, công nhân năng lực chứng nhận và 
thử nghiệm, các giấy chứng nhận của VietCert, không những có hiệu lực tại Việt Nam 
mà còn được thừa nhận bởi các tổ chức quốc tế. 

Mạng lưới chi nhánh văn phòng của VietCert, phát triển trải dài tại 11 tỉnh thành 
trọng điểm trên cả nước. Số khách hàng ủng hộ, đồng hành và gắn bó với VietCert đã 
lên đến con số ấn tượng hơn 10.000 khách hàng. Nguồn nhân lực phát triển hơn 220 
cán bộ nhân viên, năng động có nghiệp vụ chuyên môn cao, và nhiều kinh nghiệm. 

Thưa toàn thể quý vị, anh chị em! 
Để có những thành quả đáng kể như ngày hôm nay, trước hết là nhờ ở chủ 

trương xã hội hoá của chính phủ, trong lĩnh vực đánh giá sự phụ hợp, đã tạo điều kiện 
để các tổ chức tư nhân, trong đó có VietCert tham gia vào hoạt động cung cấp dịch vụ 
khoa học, đồng thời đó cũng là kết quả sự hỗ trợ, hướng dẫn của các cơ quan và các 
lãnh đạo quản lý nhà nước, các cơ quan ở trung ương và địa phương. Kế đến, là nhờ 
vào sự tin tưởng của các khách hàng, đã chọn VietCert để đồng hành và gắn bó, cũng 
như là sự hỗ trợ hợp tác của các đối tác.  

Đại diện lãnh đạo Công ty, cho phép tôi được gửi lời trân trọng cảm ơn đến cơ 
quan ban ngành, đến khách hàng, và các đối tác VietCert.  

Một nhân tố hết sức quan trọng, đã góp phần xây dựng và làm nên thương hiệu 
VietCert đến ngày hôm nay, đó là đội ngủ hơn 220 cán bộ nhân viên VietCert, đã 
không ngại khó khăn, trở ngại để cùng đồng lòng, đồng sức xây dựng một VietCert 
luôn đổi mới và phát triển. Tôi, thay mặt bạn lãnh đạo VietCert, thật sự tự hào và vinh 
dự, khi cùng làm việc với những người đồng sự mẫn cán và nhiệt huyết, với sứ mệnh 
cùng nhau góp sức, để đưa VietCert của chúng ta lên những tầm cao mới. 

Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến hơn 220 anh chị em, đang công tác 
dưới mái nhà chung của VietCert, và cả "những anh chị em dù không thể đi tiếp cùng 
VietCert, nhưng đã góp phần công sức cho sự thành công của VietCert trong thời gian 
qua".  

Tôi tin rằng dù ở đâu thì những giá trị mà người VietCert đã vun đắp, những 
tinh thần mà người VietCert đã tạo dựng, vẫn sẽ luôn được gìn giữ trong trái tim của 
anh chị và các bạn như một dấu ấn đáng trân trọng và tự hào! 

Thưa toàn thể quý vị, anh chị em! 
Chặng đường 10 năm là một dấu mốc quan trọng của VietCert với những thành 

quả đáng trân trọng. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, VietCert cần liên tục đổi mới và 
phát triển không ngừng. Định hướng đến năm 2025, VietCert sẽ phấn đấu trở thành tổ 



chức đánh giá sự phù hợp Top 5 tại Việt Nam, có văn phòng trụ sở lớn đặt tại 
Tp.HCM, có số lượng cán bộ nhân viên lên 300 nhân sự, và số lượng khách hàng tăng 
lên 20.000 khách hàng.  

Để hiện thực được mục tiêu này, VietCert cần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát 
triển sau:  

 Tiếp tục thực hiện lộ trình tái cấu trúc đồng bộ, từ mô hình tổ chức, con 
người, hệ thống cơ chế, nâng cao hơn nữa hiệu quả điều hành, quản trị tổ 
chức bằng các công cụ chủ động, linh hoạt, tăng cường công tác giám sát 
nội bộ và áp dụng các công cụ quản lý hiện đại để nâng cao năng lực cạnh 
tranh và phát triển an toàn, bền vững; 

 Phải thực sự là tổ chức hữu hiệu tin cậy, giúp các cơ quan quản lý nhà nước 
trong lĩnh vực quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá; 

 Chú trọng hơn nữa công tác phát triển nguồn nhân lực, có chính sách thu 
hút nhân tài, chế độ đãi ngộ, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực để đội ngũ 
cán bộ VietCert ngày càng lớn mạnh cả số lượng, chất lượng đáp ứng yêu 
cầu, nhiệm vụ ngày càng cao; 

 Tiếp tục phát triển mở rộng các dịch vụ đánh giá sự phù hợp theo chiều rộng 
lẫn chiều sâu; 

 Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng. 

Thưa toàn thể quý vị, anh chị em! 
Tôi luôn cho rằng, định hướng của VietCert sẽ hiện thực hóa được, là nhờ vào 

vào trí lực và lòng nhiệt huyết của mỗi người con VietCert.  
Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, những thành tựu nổi bật sau 10 năm xây 

dựng, phát triển sẽ là động lực lớn để VietCert tiếp tục Phát triển - Thành công - Thịnh 
vượng. Thành công của ngày hôm nay bắt nguồn từ nỗ lực của ngày hôm qua. Thành 
công trong tương lai phụ thuộc vào những hành động ngay từ bây giờ. Tôi hy vọng 
mốc 10 năm mà chúng ta đang kỷ niệm hôm nay sẽ chỉ là điểm khởi đầu cho những 
chặng đường Phát triển - Thành công - Thịnh vượng mới, 20, 30 năm tới và xa hơn thế. 

Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các cơ quan ban ngành, các khách 
hàng, các đối tác, và các đồng sự, đã cùng đồng hành và hỗ trợ VietCert, phát triển 
trong suốt chặng đường 10 năm vừa qua, và tiếp tục trong tương lai. 

Chúc toàn thể quý vị, anh chị em cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành 
công.  

Chúc VietCert và các đồng sự của VietCert ngày một Phát triển, Thành công và 
Thịnh Vượng. 

Chúc Lễ kỷ niệm hôm nay thật vui, thật trọn vẹn và thành công! 
 Xin trân trọng cảm ơn./ 
 
 



 


