
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:          /QĐ-SKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Phú Thọ, ngày      tháng       năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế kiểm soát chất lượng sản phẩm chè 

mang nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ” 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/06/2009; 

Căn cứ Quyết định số 2202/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND 

tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 

18/6/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 2202/2015/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-SKHCN ngày 18/02/2020 của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu 

chứng nhận Chè Phú Thọ cho sản phẩm chè của tỉnh Phú Thọ; 

Theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế kiểm soát chất lượng 

sản phẩm chè mang nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày Cục Sở hữu Trí tuệ cấp 

Giấy đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ” cho Sở Khoa học và Công 

nghệ.   

Điều 3. Chánh Văn phòng sở; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề, hộ gia đình và cá nhân trên địa 

bàn tỉnh sản xuất, kinh doanh chè mang nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ” căn 

cứ Quyết định thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ngành (P/hợp); 

- UBND các huyện, thành, thị (P/h) 

- GĐ, các PGĐ sở; 

- Lưu: VT, TĐC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Khổng Danh Đạt 



UBND TỈNH PHÚ THỌ 

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY CHẾ 

Kiểm soát chất lượng sản phẩm chè  

mang nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ” 

(Ban hành kèm Quyết định số        /QĐ-SKHCN ngày       tháng      năm 2020 

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ) 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, phương pháp kiểm soát chất 

lượng sản phẩm chè mang nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với chủ quản lý nhãn hiệu chứng nhận; các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, làng nghề, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh 

sản xuất, kinh doanh chè mang nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”. 

Điều 3. Mục tiêu kiểm soát 

- Đảm bảo sản phẩm chè mang nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ” đáp 

ứng các tiêu chí chất lượng khi lưu thông trên thị trường, góp phần bảo vệ và phát 

triển thương hiệu chè đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ. 

- Thông qua kết quả kiểm soát, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, 

xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu 

chứng nhận “Chè Phú Thọ”; đồng thời đề ra kế hoạch và giải pháp phù hợp nhằm 

duy trì đặc tính chất lượng của sản phẩm chè mang nhãn hiệu chứng nhận “Chè 

Phú Thọ”. 

Điều 4. Nguyên tắc kiểm soát 

1. Hoạt động kiểm soát phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng 

phương pháp, với sự tham gia của đối tượng kiểm soát và đối tượng được kiểm 

soát. Kết quả kiểm soát phải được lập thành văn bản, gửi các tổ chức, cá nhân 

liên quan. 

2. Việc kiểm soát chỉ tiến hành sau khi đã hướng dẫn và tập huấn đầy đủ 

cho các chủ thể sản xuất và kinh doanh sản phẩm chè về các nội dung liên quan 

đến công tác quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”. 
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Chương II 

                                           QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 5. Nội dung kiểm soát 

1. Kiểm soát chất lượng sản phẩm. 

2. Kiểm soát quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến, bảo quản, đóng 

gói, gắn nhãn sản phẩm. 

Điều 6. Phương thức kiểm soát 

1. Kiểm soát nội bộ:  

- Đối tượng kiểm soát: Là chủ thể được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu 

chứng nhận “Chè Phú Thọ”. 

Chủ thể được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu phân công người của đơn vị 

thực hiện nhiệm vụ kiểm soát.  

- Đối tượng được kiểm soát: Là người lao động của chủ thể được cấp 

quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”. 

2. Kiểm soát từ bên ngoài:  

- Đối tượng kiểm soát: Là chủ quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú 

Thọ”.  

Chủ quản lý nhãn hiệu chứng nhận thành lập Tổ kiểm soát. Thành phần 

Tổ kiểm soát gồm: Đại diện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổ 

trưởng), đại diện Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm thủy sản, Phòng Nông 

nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế cấp huyện tham gia phối hợp làm thành viên. 

- Đối tượng được kiểm soát: Là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, 

làng nghề, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh sản xuất, kinh doanh chè mang 

nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”. 

Điều 7. Cách thức tiến hành kiểm soát 

1. Kiểm soát về chất lượng sản phẩm 

a) Lấy mẫu 

- Phương pháp lấy mẫu: Mẫu sản phẩm được lấy ngẫu nhiên của lô sản 

phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”. Khi lấy mẫu phải lập biên 

bản lấy mẫu có sự chứng kiến của đại diện chủ quản lý nhãn hiệu chứng nhận. 

- Số lượng mẫu: Tùy theo quy mô sản xuất, kinh doanh của đối tượng 

được kiểm soát nhưng lấy tối thiểu 02 mẫu/lô sản phẩm, mỗi mẫu tối thiểu là 

1kg. 

- Thời điểm lấy mẫu: Tại thời điểm cần kiểm tra đánh giá chất lượng sản 

phẩm.  
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- Mẫu phải được đóng gói, bảo quản cẩn thận và được đánh số, ghi nhãn 

theo quy định (Trên nhãn phải ghi rõ tên tổ chức, cá nhân; thời gian lấy mẫu; số 

lượng mẫu).  

b) Kiểm soát chỉ tiêu cảm quan, chỉ tiêu hóa lý, chỉ tiêu an toàn thực 

phẩm:  

- Kiểm soát chỉ tiêu cảm quan: Do đối tượng kiểm soát thực hiện. 

- Kiểm soát các chỉ tiêu hóa lý, an toàn thực phẩm:  

+ Khuyến khích các chủ thể được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng 

nhận “Chè Phú Thọ” định kỳ hằng năm gửi mẫu sản phẩm đi phân tích các chỉ 

tiêu hóa lý, an toàn thực phẩm để chủ động kiểm soát chất lượng sản phẩm do 

mình sản xuất ra. 

+ Trong quá trình kiểm tra định kỳ hằng năm hoặc kiểm tra đột xuất, chủ 

quản lý nhãn hiệu chứng nhận có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn 

hiệu chứng nhận lấy mẫu sản phẩm để phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm 

trong các trường hợp sau: 

* Khi nghi ngờ sản phẩm chè mang nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ” 

không đạt các tiêu chí chất lượng theo quy định. 

* Đối tượng được kiểm soát không có sổ sách ghi chép hoặc có nhưng 

không rõ ràng; việc ghi chép không được thực hiện thường xuyên, liên tục, 

không đủ tin cậy để đánh giá. 

* Khi có khiếu nại, tố cáo về chất lượng sản phẩm chè mang nhãn hiệu 

chứng nhận “Chè Phú Thọ”. 

- Việc phân tích các chỉ tiêu hóa lý, an toàn thực phẩm chỉ được thực hiện 

tại các phòng thử nghiệm đã được chứng nhận VILAS hoặc các phòng thử 

nghiệm được chỉ định.  

2. Kiểm soát quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến, bảo quản, đóng 

gói, gắn nhãn:  

- Chủ thể được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ” 

có trách nhiệm kiểm soát, giám sát chặt chẽ, thường xuyên người lao động của 

mình trong việc chấp hành quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến, bảo 

quản chè an toàn; quy trình đóng gói, gắn nhãn theo quy định; kiểm soát việc 

theo dõi, cập nhật thông tin trên hệ thống sổ sách ghi chép (nhật ký theo dõi) để 

phục vụ công tác quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm khi cần 

thiết. 

- Chủ quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ” kiểm soát việc thực 

hiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến, bảo quản, đóng gói, gắn nhãn 

thông qua kiểm tra hệ thống sổ sách ghi chép và thực tế triển khai tại cơ sở của 

chủ thể được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”. 
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Điều 8. Xử lý kết quả sau kiểm soát 

1. Đối với kiểm soát nội bộ: Chủ thể được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu 

chứng nhận “Chè Phú Thọ” căn cứ kết quả kiểm soát, chủ động tăng cường hoặc 

điều chỉnh các giải pháp kỹ thuật cho phù hợp, đảm bảo duy trì đặc tính chất 

lượng của sản phẩm chè mang nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”. 

2. Đối với kiểm soát từ bên ngoài: Kết thúc kiểm soát, Tổ kiểm soát do 

chủ quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ” thành lập có trách nhiệm lập 

biên bản kiểm soát, xây dựng báo cáo kết quả kiểm soát, báo cáo chủ quản lý 

nhãn hiệu chứng nhận và các cơ quan phối hợp để xử lý theo quy định và thông 

tin đầy đủ kết quả kiểm soát cho chủ thể được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu 

chứng nhận “Chè Phú Thọ” biết.  
 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

1. Chủ quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ”, chủ thể được cấp 

quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ” có trách nhiệm thực hiện 

nghiêm túc quy chế này. 

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế, trường hợp gặp khó khăn, vướng 

mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Khoa học và Công 

nghệ để xem xét, điều chỉnh, Quy chế cho phù hợp./. 
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