CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC CÔNG TRÌNH VÀ BẢN ĐỒ NEH

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH
1. Xây dựng NEH thành Công ty có văn hóa và cá tính độc đáo, có môi trường làm việc khoa
học, thân thiện, chân thành, đề cao đạo đức sống và đạo đức nghề nghiệp. Biến Công ty thành
một nơi xứng đáng để làm việc. Lấy nhân viên Công ty làm trung tâm của mọi hoạt động,
các nhân viên được quan tâm đến mọi mặt của đời sống, được đối xử công bằng và hào hiệp.
2. Lãnh đạo và nhân viên Công ty không ngừng nghiên cứu, cải tiến qui trình làm việc, tăng
cường mở rộng quan hệ với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực đo đạc bản đồ để học tập,
trao đổi, cập nhật và ứng dụng những công nghệ mới nhất. Công ty phải được trang bị hệ
thống trang thiết bị và công nghệ hiện đại để mang đến cho khách hàng những sản phẩm và
dịch vụ đo đạc bản đồ hoàn hảo. Thương hiệu của Công ty phải được biết đến như một biểu
tượng về độ tin cậy và mang đến cho khách hàng sự thỏa mãn về mặt dịch vụ.
3. Xây dựng đo đạc bản đồ thành một lĩnh vực mũi nhọn, tạo tiền đề để công ty phát triển
những lĩnh vực tiềm năng khác khi thời cơ đến.
4. Công ty có sứ mệnh:
• Làm thay đổi sâu sắc nhận thức hiện nay của khách hàng về các hoạt động đo đạc công
trình và bản đồ.
• Tạo ra mối quan hệ mật thiết với cộng đồng, với các khách hàng và nhà cung cấp.
• Trở thành một công ty thực sự có ích cho cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển chung
của đất nước.
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