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QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỬA NHỰA LÕI THÉP GIA CƯỜNG uPVC 
Toàn bộ Quy trình sản xuất của công ty được áp dụng và tuân thủ tuyệt đối theo tiêu chuẩn 

ISO9001:2015 đã được cơ quan chức năng cấp theo giấy chứng nhận số 170713.QMS.CN17 ngày 
02/8/2017 nhằm mục đích đảm bảo chất lượng tốt nhất cho sản phẩm cửa do Công ty sản xuất khi 
đưa ra thị trường đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. 

Sản phẩm cửa của Công ty đã được chứng nhận là hợp chuẩn, hợp quy theo Quy chuẩn 
Quốc gia Việt Nam số QCVN16:2014/BXD theo giấy chứng nhận số 170713.PRO.CN17 ngày 
02/8/2017. 

  
1. Quy trình chuẩn bị 

Sau khi nhận được lệnh sản xuất từ Ban lãnh đạo công ty (BM02-01), bộ phận kỹ thuật 
phải tiến hành khảo sát công trình, tư vấn lắp đặt từ đó lấy các thông tin đo đạc các chiều hợp lý 
của cửa (BM02-02). 

Bộ phận kỹ thuật tiến hành chạy phần mềm thiết kế lại cửa để lập dự trù vật tư và cung cấp 
số liệu cho bộ phận vật tư lên kế hoạch nhập vật tư đảm bảo đúng chủng loại yêu cầu. Đồng thời 
phát lệnh sản xuất và phương thức sản xuất xuống đội sản xuất. 

Bộ phận vật tư tìm nhà cung cấp vật tư và báo cáo lãnh đạo công ty để chốt phương án 
nhập vật tư. Vật tư trước khi đưa vào sản xuất phải được tiến hành kiểm tra sự phù hợp (BM03-
01). 

Đội sản xuất tiến hành kiểm tra rà soát toàn bộ hoạt động của dây truyền sản xuất xem có 
chạy đạt yêu cầu không? Có cần cân chỉnh hay sửa chữa gì không... khi mọi thứ đều đạt yêu cầu 
sẽ tiến hành sản xuất bộ mẫu và cho sản xuất đại trà. 


