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1. Mục đích
Thủ tục này mô tả các giấy chứng nhận chất lượng sẽ được cấp như thế nào và để
bảo đảm khách hàng nhận được các kết quả chứng nhận theo đúng hợp đồng và đúng
tiến độ.

Các chỉ tiêu cơ bản:
100% khách hàng được trả kết quả CNCL đúng như qui định ở thủ tục này.

2. Phạm vi áp dụng
Thủ tục này áp dụng cho tất cả các mẫu hạt giống được gửi đến Trung tâm để kiểm
nghiệm và cấp giấy chứng nhận lô giống phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; hoặc kết quả
kiểm nghiệm mẫu hạt giống.

3. Tài liệu tham khảo
• Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng giống cây trồng
• Biểu mẫu giấy CNCL (CNCL/BM/32)
• Phiếu kiểm soát lỗi sai sót (CNCL/BM/06)

4. Định nghĩa: Không
5. Trách nhiệm
Nhân viên bộ phận CNCL (Bộ phận 1 cửa- thuộc phòng HCTH) chịu trách nhiệm
cấp giấy CNCL theo đúng qui định ở thủ tục này.
Trưởng phòng quản lý chất lượng chịu trách nhiệm kiểm soát toàn bộ các thông tin
trên giấy chứng nhận lô giống phù hợp quy chuẩn kỹ thuật và phiếu KQKN mẫu hạt
giống.
Trưởng PKN chịu trách nhiệm kiểm tra các kết quả phân tích và ký tên ở trên phiếu
kết quả kiểm nghiệm mẫu hạt giống.

6. Nội dung
6.1. Tiếp nhận Phiếu Kết quả Phân tích
Nhân viên bộ phận CNCL có trách nhiệm tiếp nhận các Phiếu Kết quả Phân tích do
PKN chuyển đến.
Phòng kiểm nghiệm có trách nhiệm chuyển các Phiếu Kết quả Phân tích cho bộ
phận CNCL ngay sau khi hoàn thành các phép thử được yêu cầu.
Các phiếu KQPT phải được bàn giao cụ thể theo từng số mã hóa, ghi rõ ngày tháng
và cùng ký vào sổ giao nhận.
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Sau khi tiếp nhận Phiếu Kết quả Phân tích, nhân viên bộ phận CNCL phải kiểm tra
các kết quả trên Phiếu Kết quả Phân tích có đầy đủ theo đúng yêu cầu và có chữ ký
của trưởng PKN không.

6.2. Hoàn thiện Giấy CNCL
Sau khi nhận được Phiếu KQPT do PKN chuyển đến, cán bộ CNCL phải điền các
kết quả phân tích vào trong file dữ liệu của máy tính để hoàn thiện các giấy CNCL và
trả cho khách hàng.
Các giấy CNCL được qui định như sau: Các mẫu thuộc đối tượng phải chứng nhận
chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật
1. GiÊy chøng nhËn l« gièng phï hîp quy chuÈn kü thuËt
CÊp cho l« gièng (BiÓu mÉu sè 1) trong tr−êng hîp Trung t©m thùc hiÖn kiÓm
®Þnh ®ång ruéng, lÊy mÉu vµ kiÓm nghiÖm trong phßng. CÊp cho l« gièng nhËp khÈu
(BiÓu mÉu sè 1) trong tr−îng hîp cã ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ l« gièng, tê khai H¶i
quan, Trung t©m thùc hiÖn lÊy mÉu vµ kiÓm nghiÖm trong phßng kiểm nghiệm.
2. PhiÕu kÕt qu¶ kiÓm nghiÖm mÉu h¹t gièng
CÊp cho l« gièng (BiÓu mÉu sè 2) trong tr−êng hîp Trung t©m kh«ng thùc hiÖn
kiÓm ®Þnh ®ång ruéng, lÊy mÉu; hoÆc chØ thùc hiÖn 1 kh©u; mÉu ph©n tÝch kh«ng ®ñ
c¸c chØ tiªu; hoÆc mÉu do ®¬n vÞ s¶n xuÊt tù göi ®Õn; hoÆc mÉu thanh tra göi…Sau khi
kiÓm nghiÖm trong phßng sÏ cÊp phiÕu nµy.

6.3. Trả Giấy CNCL cho khách hàng
Khi khách hàng đến lấy kết quả CNCL, cán bộ CNCL phải kiểm tra xem khách
hàng đã thanh toán đầy đủ các khoản phí theo hợp đồng chưa.
Trường hợp khách hàng yêu cầu ghi nợ để trả sau phải được sự đồng ý của GĐ
Trường hợp đến hẹn mà chưa có kết quả, phải thông báo ngay cho khách hàng và
hẹn lại thời gian trả kết quả. Hạn chế các trường hợp lỡ hẹn để khách phải đi lại nhiều
lần.
Trước khi trả kết quả CNCL cho khách hàng, cán bộ CNCL phải phôtô giấy CNCL
và ghim vào hồ sơ mẫu để lưu.
Bộ phận CNCL có trách nhiệm quản lý chặt chẽ các hồ sơ mẫu. Không ai được
phép mượn hoặc xem hồ sơ lưu nếu không được sự đồng ý của GĐ; Lãnh đạo Trung
tâm sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc bất thường các hồ sơ của mẫu.
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