TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép
dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích đào tạo và tham khảo.
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh
thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
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LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay chất lượng sản phẩm là một trong những mối quan tâm hàng đầu của
doanh nghiệp. Đặc biệt là ngành may mặc, một ngành sản xuất hàng hoá tiêu dùng có
tính thời vụ thì chất lượng sản phẩm càng trở thành một vấn đề quan trọng. Với tính
chất quan trọng của chất lượng sản phẩm và đặc điểm của ngàmh may mặc thì ta thấy
rằng vấn đề chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm ngành may mặc cần được quan
tâm nghiên cứu và giải quyết
Giáo trình QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM được biên soạn nhằm mục
đích phục vụ công tác giảng dạy, học tập cho học sinh hệ trung cấp nghề May Thời
Trang
Giáo trình QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM trang bị cho học sinh những
kiến thức cơ bản về tằm quan trọng của chất lượng và quản lý chất lượng, phương pháp
quản lý chất lượng sản phẩm, chất lượng sản phẩm và đặc biệt là quản lý chất lượng sản
phẩm qua các công đoạn may công nghiệp
Tác giả đã tham khảo tài liệu: [1] Giáo trình Quản lý chất lượng, TS Ngô Phúc Hạnh” NXB KH & KTh (2011) ; [2]Giáo trình Quản lý chất lượng trang phục, ThS Trần
Thanh Hương, NXBĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (2008) hoặc[ 3] từ Internet.
Mặc dù tác giả đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi thiếu sót, rất mong sự đóng
góp ý kiến của các đồng nghiệp và bạn đọc để tài liệu giảng dạy được hoàn thiện.
Xin chân thành cám ơn!
Long An, ngày ……….tháng…….năm 2017
Biên soạn

Huỳnh Thúy Tiên
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Mã số của môn học: MH 12
Thời gian của môn học: 30 giờ

(LT: 28 giờ; TH: 0 giờ; KT: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:
 Vị trí: Môn học Quản lý chất lượng sản phẩm được bố trí học song song hoặc học sau các
mô đun chuyên môn nghề.
 Tính chất: Môn học Quản lý chất lượng sản phẩm là môn học chuyên môn nghề trong
chương trình đào tạo Trung cấp - Nghề May thời trang.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
 Trình bày được các khái niệm, vai trò, chức năng và tầm quan trọng về chất
lượng và quản lý chất lượng;
 Hiểu phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm;
 Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, chỉ tiêu chất lượng sản phẩm may;
 Vận dụng được phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất may công nghiệp;
 Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt của sinh viên trong quá trình quản lý chất
lượng qua các công đoạn may.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
Thời gian
Số
TT

I

II

Tên chương, mục

Tầm quan trọng của chất lượng và quản
lý chất lượng
Khái niệm chung về chất lượng, đặc điểm
của quản lý chất lượng và các nguyên lý về
chất lượng.
Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng.
Định nghĩa về quản lý chất lượng, vai trò
và chức năng của quản lý chất lượng.
Tầm quan trọng của chất lượng đối với các
Doanh Nghiệp Việt Nam.
Một số yêu cầu cần thiết phải có một hệ
thống quản lý chất lượng trong Doanh
Nghiệp
Phương pháp quản lý chất lượng sản
phẩm
Mô hình quản lý chất lượng sản phẩm
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Tổn
g số

Lý
thuyế
t

6,5

6,5

1.5

1.5

1.5

1.5

1

1

1

1

1.5

1.5

8,5

7,5

0,5

0,5

Thự
c
hành
Bài
tập

Kiểm
tra*
(LT
hoặc
TH)

1

III

Phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm

7

Kiểm tra

1

Chất lượng sản phẩm
Khái niệm

IV

Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm may
Quản lý chất lượng qua các công đoạn
may công nghiệp
Quản lý chất lượng công đoạn chuẩn bị sản
xuất
Quản lý chất lượng công đoạn trải, cắt vải
Quản lý chất lượng công đoạn may trên
chuyền
Quản lý chất lượng công đoạn hoàn tất sản
phẩm
Kiểm tra

7
1

5,5

5,5

1

1

4,5

4,5

9,5

8,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3

3

0,5

0,5

1

Cộng
30
* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tính vào giờ lý thuyết.

1

1
28

2

2. Nội dung chi tiết:

CHƯƠNG 1: TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHẤT LƯỢNG
VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Mục tiêu:
- Trình bày được các khái niệm, vai trò và chức năng về chất lượng và quản lý chất
lượng;
- Xác định được tầm quan trọng của chất lượng và quản lý chất lượng trong Doanh
Nghiệp;
- Nhận biết được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm;
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác của sinh viên trong quá trình học tập.
Nội dung chính:
1. Khái niệm chung về chất lượng, đặc điểm của quản lý chất lượng và các nguyên
lý về chất lượng.
1.1 Chất lượng
Tuy có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng có lẽ ai cũng nhận thấy rằng chất lượng và
chất lượng sản phẩm là một phạm trù phức tạp, là một vấn đề tổng hợp về kinh tế- kỹ
thuật, xã hội, tâm lý, thói quen,…
Chưa bao giờ, người ta lại nói nhiều đến hai khái niệm này đến như vậy: chất
lượng học tập, chất lượng điều trị, chất lượng một sản phẩm,… Đó là một thực tế, một
đòi hỏi tất yếu, khách quan. Hiện nay, tuy đã chuyển hẳn khá lâu sang nền kinh tế thị
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trường, dù có sự quản lý của nhà nước, nhưng các nhà sản vẫn đứng trước một số thách
thức lớn:
Sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất trong và ngoài nước ngày càng trở nên quyết
liệt hơn.
Thị trường ngày càng quan tâm đến công tác đối thoại giữa nhà sản xuất và người
tiêu dùng về chất lượng, giá cả sản phẩm,.. Vì vậy để tồn tại và phát triển, hơn lúc nào
hết, nhà sản xuất cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề chất lượng.
Mức chất lượng và nhu cầu của khách hàng, của xã hội tuy khá cao nhưng lại đầy
cảm tính, thường được lượng hóa bằng cách so sánh “ tương đương với hàng ngoại
nhập”, “ tuyệt hảo”, hoặc “ luôn đi trước thời đại”,.. Chính vì thế để nghiên cứu cải tiến
và nâng cao chất lượng sản phẩm. Trước hết cần phải có những quan niệm đúng đắn,
khoa học về chất lượng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dưới quan điển kinh
doanh.
Có nhiều định nghĩa về chất lượng. Vì thực tế, chất lượng đã trở thành mối quan
tâm của nhiều người, nhiều ngành khác nhau.
Theo từ điển Tiếng việt phổ thông: chất lượng là tổng thể những tính chất, thuộc
tính cơ bản của sự vật hoặc việc gì,.. làm cho sự vật này phân biệt với sự vật khác.
Theo từ điển Oxford: chất lượng là mức độ hoàn thiện, là đặc trưng so sánh hay
đặc trưng tuyệt đối, dấu hiệu đặc thù, các dữ kiện, thông số cơ bản.
Theo định nghĩa của nước Việt nam:
+ TCVN 5814: 1994 ( ISO 8402:1994): Chất lượng là một tập hợp các đặc tính của
một thực thể tạo cho thực thể đó khả năng thỏa mãn những nhu cầu đã được công bố
hay tiềm ẩn”.
+ TCVN 9001: 2000 ( ISO 9001: 2000): Chất lượng là mức độ của một tấp hợp các
đặc tính vốn có ( của thực thể) đáp ứng nhũng nhu cầu đã được nêu ra ngầm hiểu
hay bắt buộc”.
Từ những khái niệm trên, ta thấy chất lượng được phản ánh thông qua các đặc
trưng, những thuộc tính riêng biệt của một đối tượng nào đó.
Nhưng thực tế lại cho thấy rằng: chất lượng chỉ là một khái niệm tương đối, phụ
thuộc vào nhiều yếu tố: tự nhiên, kỹ thuật, môi trường và những thói quen của từng
người,…
Ví dụ: Đối với cùng một loại sản phẩm, mặc dù chúng có đầy đủ những tính
năng và công dụng giống nhau, nhưng đối với người này thì tốt và cần thiết, còn
đối vơi người khác thì không. Hoặc cũng sản phẩm đó, lúc này thì cần, lúc khác lại
không cần. theo ngôn ngữ kinh doanh, người ta gọi đó là “ cường độ ý muốn” của
mỗi người đối với một sản phẩm, dịch vụ và hoàn cảnh khác nhau.
Một sản phẩm có chất lượng là phải có khả năng đáp ứng được các “ cung bậc”
của “ cường độ ý muốn” đó.
Do vậy, một cách khái quát, giáo sư Mỹ Juran cho rằng: “Chất lượng là sự phù
hợp với nhu cầu” Giải thích:
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Thực thể là một sản phẩm theo nghĩa rộng- là một đối tượng, con người, quá trình,
hoạt động, tổ chức.
Sản phẩm: là kết quả của một hoạt động, quá trình có thể là vật chất hay dịch vụ.
1.2 Đặc điểm của quản lý chất lượng
2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng
 Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp:
2.1. Nhu cầu khả năng của nền kinh tế: thể hiện thông qua nhu cầu:
Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn quốc gia đã và đang cho thấy nhiều lợi ích mang lại. Tiết kiệm được chi phí
do giảm được các sản phẩm không phù hợp, giảm chi phí cho xử lý các chất dẫn
xuất ảnh hưởng đến môi trường: duy trì tính ổn định của chất lượng sản phẩm;
nâng cao năng suất lao động; tăng cường vị thế và uy tín cho doanh nghiệp; mở
rộng quan hệ quốc tế, liên doanh, liên kết; tăng khả năng thắng thầu đối với các dự
án cho điều kiện dự thầu khắt khe; xây dựng được phong cách làm việc khoa học
có tính hệ thống; dễ dàng giám sát ở mọi lúc, mọi nơi; tạo điều kiện thuận lợi cho
quản lý vĩ mô áp dụng quản lý chất lượng là điều kiện tiên quyết lâu dài đối với
bất kỳ doanh nghiệp Việt Nam muốn tồn tại và phát triển trong tương lai khi xu
thế hội nhập kinh tế thế giới ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Chất lượng sản phẩm luôn bị chi phối, ràng buộc bởi hoàn cảnh, điều kiện và nhu cầu
nhất định của nền kinh tế. Tác động này thể hiện như sau:
Đòi hỏi của thị trường :
Thay đổi theo từng loại thị trường, các đối tượng sử dụng, sự biến đổi của thị
trường. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải nhạy cảm với thị trường
để tạo nguồn sinh lực cho quá trình hình thành và phát triển các loại sản phẩm.
Điều cần chú ý là phải theo dõi, nắm chắc, đánh giá đúng đòi hỏi của thị trường,
nghiên cứu, lượng hóa nhu cầu của thị trường để có các chiến lược và sách lược
đúng đắn.
- Trình độ kinh tế, trình độ sản xuất :
Đó là khả năng kinh tế (tài nguyên, tích lũy, đầu tư..) và trình độ kỹ thuật (chủ
yếu là trang thiết bị công nghệ và các kỹ năng cần thiết) có cho phép hình thành và
phát triển một sản phẩm nào đó có mức chất lượng tối ưu hay không. Việc nâng
cao chất lượng không thể vượt ra ngoài khả năng cho phép của nền kinh tế.
- Chính sách kinh tế:
Hướng đầu tư, hướng phát triển các loại sản phẩm và mức thỏa mãn các loại nhu
cầu của chính sách kinh tế có tầm quan trọng đặc biệt ảnh hưởng đến chất lượng
sản phẩm.
2.2. Sự phát triển của khoa học - kỹ thuật :
Trong tình hình bùng nổ khoa học kỹ thuật hiện nay, chu kỳ đổi mới sản
phẩm và công nghệ ngày càng ngắn dần và khi tính hệ số hữu dụng tương đối của
sản phẩm chúng ta cần phải tính đến tính lạc hậu của sản phẩm.
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Trong thời đại ngày nay, khi khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất
trực tiếp thì trình độ chất lượng của bất kỳ sản phẩm nào cũng gắn liền và bị chi
phối bởi sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhất là sự ứng dụng các thành tựu
của nó vào sản xuất. Kết quả chính của việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản
xuất là tạo ra sự nhảy vọt về năng suất, chất lượng và hiệu quả.
2.3. Hiệu lực của cơ chế quản lý kinh tế: Có thể tạo cho doanh nghiệp môi
trường thuận lợi hay không.
Chất lượng sản phẩm chịu tác động, chi phối bởi các cơ chế quản lý kinh tế, kỹ
thuật, xã hội như :
Kế hoạch hóa phát triển kinh tế
Giá cả
Chính sách đầu tư
Tổ chức quản lý về chất lượng
 Các yếu tố bên trong doanh nghiệp:
Trong nội bộ doanh nghiệp, các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng sản
phẩm có thể biểu thị bằng qui tắc 4M, đó là: 4M
Men : con người, lực lượng lao động trong doanh nghiệp. Bao gồm đội ngũ
nhân viên vận hành, điều khiển, quản trị dây chuyền thiết bị. Phần nầy phụ thuộc vào
trình độ học vấn, tay nghề, kỹ năng và kinh nghiệm, trực cảm của nhân viên...
Methods : phương pháp quản trị, công nghệ, trình độ tổ chức quản lý và tổ
chức sản xuất của doanh nghiệp.
Machines : khả năng về công nghệ, máy móc thiết bị của doanh nghiệp,
bao gồm máy móc, dụng cụ, kết cấu xây dựng, nhà xưởng. Đây là phần cứng của công
nghệ, giúp cải thiện năng lực cơ bắp, hoặc tăng trí lực con người. Thiếu thiết bị thì
không có công nghệ, nhưng nếu đồng nhất công nghệ với thiết bị sẽ là một sai lầm to
lớn. chất lượng của thiết bị trong day chuyền san r xuất và thiết bị phụ trợ khác… bảo
đảm sự ổn định các chỉ tiêu vào trình độ kỹ thuật tiên tiến ban đầu, vào sụ duy trì và
tiếp tục hoàn thiện, và chế đọ bảo trì.
Materials : vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu và hệ thống tổ chức đảm bảo vật
tư, nguyên nhiên vật liệu của doanh nghiệp.
Trong 4 yếu tố trên, con người được xem là yếu tố quan trọng nhất.
Ngoài 4M ở trên còn bổ sung thêm I + E:
Information: thông tin bao gồm các mô tả sáng chế, bí quyết, tài liệu
hướng dẫn sử dụng, các đặc tính kỹ thuật.
Environment: môi trường bao gồm: vi khí hậu, tiếng ồn, rung, bụi, ánh
sáng, hơi khí độc, yếu tố điện trường và nguy cơ điện công nghiệp.
3. Định nghĩa về quản lý chất lượng, vai trò và chức năng của quản lý chất lượng
3.1 Quản lý chất lượng
Nếu chất lượng của một sản phẩm hay một dịch vụ không có gì khác hơn là thỏa mãn
nhu cầu của người tiêu dùng và của xã hội với chi phí thấp nhất, thì quản lý chất lượng
là tổng thể những biện pháp và qui định ( kinh tế, kỹ thuật, hành chính,..) dựa trên
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những thành tựu khoa học hiện đại nhằm sử dụng tối ưu các tiềm năng ( nguyên vật liệu,
sức lao động, kỹ thuật) để mở rộng danh mục cơ cấu mặt hàng, đảm bảo mức chất
lượng và nâng cao dần chất lượng sản phẩm ( thiết kế, sản xuất, tiêu dùng) nhằm thỏa
mãn tối ưu nhu cầu xã hội với chi phí thấp.
Như vậy, ở đây người ta đã khẳng định mục tiêu và lĩnh vực mà Quản lý chất
lượng nhắm tới là quản lý nâng cao chất lượng công việc ở tất cả các bộ phận, mọi phân
hệ trong chu kỳ sống của sản phẩm và còn bao gồm cả việc nâng cao chất lượng cuộc
sống của người tiêu dùng.
Theo quan điểm đó, tiêu chuẩn ISO 9000/TCVN 5200- 90 cho rằng: “Quản lý
chất lượng là hệ thống các phương pháp và hoạt động tác nghiệp được sử dụng nhằm
đáp ứng nhu cầu về chất lượng”
Quản lý chất lượng được nhìn nhận một cách toàn diện trên cơ sở quản lý chất
lượng của từng giai đoạn, từ Marketing- thiết kế- sản xuất- phân phối- dịch vụ sau bán
hàng. Hướng tới thị trường, ngay từ đầu những năm 1950, giáo sư người Mỹ Deming
đã xây dựng một chu trình chất lượng gồm các giai đoạn: Thiết kế, Sản xuất, Phân phối,
Nghiên cứu thị trường.
Cách tiếp cận như vậy, đặc biệt chú trọng việc thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng
và dự đoán mong muốn của họ khi triển khai sản phẩm mới, coi người tiêu dùng là giai
đoạn tiếp theo của quá trình sản xuất. Chu trình chất lượng luôn vận động, sau mỗi kỳ
vận động, một chu rình khác được xây dựng trên cơ sở tập hợp những kinh nghiệm của
chu trình trước. Và cứ như vậy, sản phẩm được tạo ra ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu
cầu của người tiêu dùng.
Mặt khác, Quản lý chất lượng đặc biệt chú ý đến việc phát hiện, phân tích và
ngăn ngừa nguyên nhân của những sai sót, trục trặc trong quá trình hình thành chất
lượng sản phẩm. Quản lý chất lượng sử dụng các kỹ năng kiểm soát chất lượng QC như
một công cụ hữu hiệu để phòng ngừa nguyên nhân của tình trạng kém chất lượng. Đây
là điều khác biệt cơ bản giữa Quản lý chất lượng và kiểm tra chất lượng sản phẩm
Hiện nay người ta còn quan tâm đến chất lượng theo nghĩa rộng hơn như sau:
Chất lượng là sự phù hợp với các nhu cầu đòi hỏi trên các phương tiện.
- 3P:
+ Performance: Hiệu năng ( chất lượng sản phẩm)
+ Perfectibility: Hoàn thiện ( chất lượng dịch vụ)
+ Price: Giá thỏa mãn nhu cầu
+ Punctuality: Đúng hạn QCDS:
+ Quality: Chất lượng
+ Cost: Giá
+ Delivery timing: Đúng thời hạn
+ Safety: An toàn
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3.2 Vai trò và chức năng của quản lý chất lượng
 Vai trò của quản lý chất lượng
Tôn trọng hoàn toàn nhân cách của mọi thành viên.
Mọi thành viện ở đây là những người làm việc trong cùng một nhóm về chất
lượng (nhóm bắt nguồn từ những lớp huấn luyện hữu ích) đó là những người cùng làm
một công việc gặp gỡ để cùng nhau nhận dạng phân tích và giải quyết các vấn đề về
chất lượng hay đó là nhóm công nhân cùng thuộc bộ phận sản xuất thường gặp gỡ nhau
để thảo luận các vấn đề liên quan đến chất lượng công việc, đề xuất biện pháp giải
quyết và sửa chữa trong khả năng hiểu biết của họ.
Trong cùng một nhóm khả năng tiếp thu và sử dụng kỹ thuật của nhóm là không
đồng đều nhau do đó có một số người sống hướng nội, ít nói cũng có cơ hội nói ra
những gì mình đang suy nghĩ, nên điều quan trọng là mọi người phải giúp nhau cùng
tiến bộ. Việc nhận thức điều này không chỉ là trách nhiệm của trưởng nhóm mà cả
thành viên của nhóm.
Thống nhất nỗ lực của mọi thành viên, tạo ra hệ thống nhịp nhàng trong mọi hoạt
động.
Mỗi người trong chúng ta cần tìm thấy ý nghĩa và sự sáng tạo trong công việc
của mình. Các kế hoạch tiến hành kiểm tra chất lượng phải thu hút trí lực của cả nhóm.
Công cụ nhóm chất lượng khi được sử dụng một cách đúng đắn sẽ giúp giảm bớt đi sự
phân biệt khái niệm “chúng ta” và “họ” trong tâm lý công nhân, tinh thần đồng đội sẽ
lớn dần lên trong mỗi cá nhân và lan ra cả tập thể. Tinh thần ấy thúc đẩy họ làm ra
những sản phẩm có chất lượng cao.
Mục đích cuối cùng của nhóm chất lượng là cố gắng liên kết hoạt động của các
cá nhân vốn thích làm việc đơn độc hoặc có đầu óc cố hữu với nhau. Việc làm này đòi
hỏi nhiều thời gian và công sức.
Nhà quản lý cần xây dựng một môi trường làm việc trong đó những ý tưởng mới
mẻ không bị làm ngơ, không bị vùi dập hay bị đem ra chế nhạo.
Kích thích ước vọng của mọi thành viên đạt tới mức chất lượng cao nhất bằng
nghiên cứu, triển khai sản phẩm. Từ đó họ say mê học tập để sáng tạo.
Công nhân cần được huấn luyện các kỹ thuật hữu hiệu để có khả năng tự tìm ra
lời giải cho những việc đã nảy sinh trong công việc của họ.
Tư tưởng nhóm chất lượng là tạo ra một khung cảnh kích thích sự sáng tạo của
con người. Người ta sẽ không mạnh dạn nêu ý kiến riêng của mình nếu cảm thấy ý kiến
đó bị cự tuyệt hay bị chế nhạo. Thường thì các giải pháp khả thi lại xuất phát từ những
ý tưởng có vẻ như lộn xộn lúc ban đầu. Nhưng nội dung cần được giới hạn lại đó là
những công việc thường ngày chứ không phải những công việc xa lạ.
Quản lý chất lượng giúp mọi thành viên tìm ra nguyên nhân của sai sót để đưa ra
những quyết định hiệu quả.
Những người lãnh đạo nhóm chất lượng và các chuyên gia chất lượng gặp nhau
thường xuyên để thảo luận những vấn đề mà ho cùng quan tâm, trao đổi kinh nghiệm và
rút ra những nhận xét, trở ngại, tìm biện pháp giải quyết.
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Xác định đúng vai trò của quản lý hành chính. Tổ chức hợp lý bộ máy hành chính
để đảm bảo thông tin thông suốt và chống quan liêu, tham nhũng.
Khâu tổ chức quản lý tốt là phải tạo điều kiện để mỗi thành viên báo cho lãnh
đạo biết những trở ngại mà họ gặp phải trong khi thực hiện mục tiêu đã cam kết. Biện
pháp :
Có phương tiện truyền tin đơn giản, phổ biến. Khuyến khích các thành viên nêu
lên mọi thắc mắc về kỹ thuật, về thủ tục mà họ gặp phải và không thể tự giải quyết
được.
Bất luận vấn đề nêu ra như thế nào chăng nữa cũng phải được lãnh đạo trả lời
nghiêm túc, có biện pháp giải quyết ngay, tốt nhất là trong vòng 24 tiếng.
Chỉ khi nào mọi thành viên đều tin rằng mình có thể thông báo mọi vấn đề mà
không sợ cấp trên khiển trách và chắc chắn sẽ không trả lời, không khí tin cậy lẫn nhau
được tạo ra thì chương trình cải tiến chất lượng mới có thể thực hiện được.
Coi quá trình làm việc không lỗi là kim chỉ nam cho hành động – phương pháp
đơn giản nhất nhưng khó thực hiện nhất.
Xem xét lại mọi hoạt động chất lượng, phát động chính thức phong trào ‘Chương
trình không lỗi” (ZD - Zero Defects).
Biện pháp :
Làm cho mọi người hiểu rõ khái niệm ZD và những lợi, hại của việc làm đúng
ngay từ đầu.
Phát hiện những thành viên tích cực ở các bộ phận.
Kích thích bằng mọi hình thức để tăng dần số người tự nguyện tham gia phong
trào ZD.
Nghiên cứu và đề xuất chính sách của xí nghiệp về việc đánh giá và công nhận
công lao động của các thành viên trong phong trào ZD.
Nâng cao sự phồn thịnh, uy tín của doanh nghiệp, nâng cao lợi nhuận và thu nhập
của thành viên.
Tuy nhiên, trong kinh doanh, muốn tạo nên uy tín lâu dài phải bảo đảm chất
lượng, đây là chiến lược nhằm tạo niềm tin nơi khách hàng. Bảo đảm chất lượng phải
thể hiện được những hệ thống quản lý chất lượng đó và chứng tỏ bằng các chứng cứ cụ
thể về chất lượng đã đạt được của sản phẩm. Ở đây cần một sự tín nhiệm của người
mua đối với hãng sản xuất ra sản phẩm . Sự tín nhiệm nầy có khi người mua đặt vào
nhà cung cấp vì họ chưa biết người sản xuất là ai. Nhà cung cấp làm ăn ổn định, buôn
bán ngay thẳng, và phục vụ tốt cũng dễ tạo tín nhiệm cho khách hàng đối với một sản
phẩm mới. Sự tín nhiệm nầy không chỉ thông qua lời giới thiệu của người bán, quảng
cáo, mà cần phải được chứng minh bằng các hệ thống kiểm tra trong sản xuất, các hệ
thống quản lý chất lượng trong nhà máy.
Trong thực tế, từ công nhân đến giám đốc xí nghiệp, ai cũng muốn kiểm tra chất lượng,
vì có kiểm tra lới đảm bảo được chất lượng. Nhưng không phải mọi người trong sản
xuất kinh doanh đều muốn nâng cao chất lượng, vì việc nầy cần có chi phí, nghĩa là
phải tốn kém. Trong giai đoạn tiếp theo - mà ta thường gọi là quản trị chất lượng Trang 12

người ta quan tâm nhiều hơn đến mặt kinh tế của chất lượng nhằm tối ưu hóa chi phí
chất lượng để đạt được các mục tiêu tài chính cho doanh nghiệp. Quản trị chất lượng
mà không mang lại lợi ích kinh tế thì không phải là quản trị chất lượng, mà là sự thất
bại trong sản xuất kinh doanh.
Lấy ví dụ: nếu bạn là GĐCT sau khi mặc hàng gia công cho khách hàng xong, do
tính toán kỹ thuật công ty bạn sản xuất còn dư lại số lượng NPL nhiều mà không đem
bán ra ngoài TT, không cho hay biếu tặng ai. Đưa ra phương án để giải quyết số lượng
NPL không còn tồn lại trong công ty mà vẫn đem lại lợi ích cho công ty.
Đáp án: số lượng đó đem tài trợ cho câu lạc bộ trình diễn thời trang và yêu cầu họ
phải giới thiệu rõ nhà tài trợ để mọi người được biết đến công ty của bạn. vậy bạn đã
đem lại uy tín và lợi nhuận cho công ty.
 Chức năng của quản lý chất lượng
Có 7 chức năng của quản lý chất lượng toàn diện: (Total Quality Management –
TQM)
Hoạt động quản lý chất lượng trong doanh nghiệp về nguyên lý khác với hoạt động
quản lý của nhà nước đối với chất lượng. Điều này là do tính chất tổ chức của cơ quan
nhà nước và của doanh nghiệp rất khác nhau vì những mục tiêu khác nhau. Hoạt động
quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp hay nói rộng hơn là của các tổ chức không
phải là nhà nước cũng hết sức đa dạng do tính chất hoạt động của các tổ chức này.
Khái niệm “quản lý chất lượng” không chỉ dành cho các doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh hàng hóa và dịch vụ, mà còn cho tất cả các tổ chức khác như tổ chức sự
nghiệp:
Nhà trường, bệnh viện, viện nghiên cứu…và cả các cơ quan hành chính nhà nước, các
tổ chức chính trị. Nghĩa là có thể áp dụng cho tất cả những tổ chức nào muốn nâng cao
hiệu quả hoạt động của mình nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng tăng của khách
hàng khi sử dụng sản phẩm của mình.
Kiểm soát chất lượng toàn diện (Total Quality Control – TQC) với mục tiêu kiểm
soát tất cả các quá trình tác động đến chất lượng kể cả các quá trình xảy ra trước và sau
quá trình sản xuất sản phẩm, như khảo sát thị trường, nghiên cứu, lập kế hoạch, phát
triển, thiết kế và mua hàng; và lưu kho, vận chuyển, phân phối, bán hàng và dịch vụ sau
khi bán hàng.
Quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Management – TQM) với mục tiêu của
TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thỏa mãn khách hàng ở mức tốt nhất có thể.
Phương pháp này cung cấp một hệ thống toàn diện cho hoạt động quản lý và cải tiến
mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng và huy động sự tham gia của tất cả các cấp,
của mọi người nhằm đạt được mục tiêu chất lượng đã đặt ra.
Điều này cho thấy hoạt động quản lý chất lượng ở Việt Nam đã có những bước hội
nhập quốc tế mạnh mẽ và có chiều sâu.
- Kiểm tra quá trình sản xuất:
* Kiểm tra dựa trên các tiêu chuẩn chính là các chỉ tiêu chất
lượng sản phẩm của từng ngành.
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* Kiểm tra toàn bộ quá trình sản xuất. - Trực quan hóa khi đo
các chỉ tiêu chất lượng:
TQM (quản lý chất lượng toàn diện) đặc biệt coi trọng việc trực quan hóa các kết
quả, các tham số chất lượng bằng biểu đồ, các sơ đồ quá trình,…một cách chính xác ở
tất cả các công đoạn.
Thông qua các sơ đồ, biểu đồ đó, bất kỳ ai cũng thấy một cách rõ ràng nhất tình
hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp, nhất là các vấn đề liên quan đến chất lượng.
- Tuân thủ các yêu cầu về chất lượng:
Nhà sản xuất cần phải coi sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng là nhiệm vụ hàng
đầu, còn khối lượng là thứ hai. Mục tiêu của sản xuất là phải đảm bảo chất lượng.
Trong giai đoạn sản xuất chưa phát triển, lượng sản phẩm sản xuất chưa nhiều,
thường trong phạm vi một gia đình. Người mua và người bán thường biết rõ nhau nên
việc người bán làm ra sản phẩm có chất lượng để bán cho khách hàng gần như là việc
đương nhiên vì nếu không họ sẽ không bán được hàng. Điều nầy cũng có nghĩa là nhu
cầu của khách hàng luôn được thỏa mãn một cách tốt nhất.
Công nghiệp phát triển, các vấn đề kỹ thuật và tổ chức ngày càng phức tạp đòi hỏi
sự ra đời một số người chuyên trách về hoạch định và quản trị chất lượng sản phẩm .
Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm trong giai đoạn nầy thường được thực hiện chủ
yếu trong khâu sản xuất và tập trung vào thành phẩm nhằm loại bỏ những sản phẩm
không đạt yêu cầu về chất lượng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không thể nào kiểm tra
được hết một cách chính xác các sản phẩm. Rất nhiều trường hợp người ta loại bỏ nhầm
các sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng, mặt khác, cũng rất nhiều trường hợp, người ta
không phát hiện ra các sản phẩm kém chất lượng và đưa nó ra tiêu thụ ngoài thị trường.
Thực tế nầy khiến cho các nhà quản trị chất lượng phải mở rộng việc kiểm tra chất
lượng ra toàn bộ quá trinh sản xuất - kiểm soát chất lượng.
- Tạm dừng dây chuyền lại:
Trong một số trường hợp, người ta hy sinh một phần sản lượng, cho dừng máy nếu
phát hiện ra những trục trặc ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm để sửa chữa và ngăn
ngừa các khuyết tật có thể xảy ra.
Để ngăn ngừa các khuyết tật xảy ra trong quá trình sản xuất thì phải tìm ra các
nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng , giải quyết tốt các điều kiện cho sản
xuất từ gốc mới có kết quả cuối cùng là chất lượng sản phẩm. Người ta phải kiểm soát
được các yếu tố:
Con người (Men)
Phương pháp sản xuất, qui trình kỹ thuật (Methods)
Nguyên vật liệu (Materials)
Thiết bị sản xuất (Machines)
Phương pháp và thiết bị đo lường (Mesurement)
Môi trường (Environment)
Thông tin (Information)
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Người ta gọi là phải kiểm soát 5M, E, I. Ngoài ra, người ta còn chú ý tới việc tổ
chức sản xuất ở công ty, xí nghiệp để đảm bảo năng suất và tổ chức kiểm tra theo dõi
thường xuyên.
- Sửa chữa các sai sót:
Việc sửa chữa các sai sót trên sản phẩm có thể được chuyển thẳng đến một bộ phận
chuyền đảm nhận việc sửa chữa hoặc mỗi bộ phận tự sửa chữa ngay tại vị trí làm việc
của mình.
- Kiểm tra toàn bộ lô hàng:
Nghĩa là kiểm tra từng sản phẩm một (kiểm tra 100%). Việc làm này cho phép kịp
thời phát hiện các khuyết tật, sửa chữa ngay tại chỗ tránh tạo ra các sản phẩm có khuyết
tật hàng loạt.
- Cải tiến chất lượng và tất cả các công việc:
Yêu cầu các bộ phận phải thực hiện các đề án cải tiến chất lượng một cách thường
xuyên. Từ đó hình thành một thói quen liên tục hoàn thiện công việc ở tất cả các thành
viên trong doanh nghiệp.
4. Tầm quan trọng của chất lượng đối với doanh nghiệp Việt Nam
Việc không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm công nghiệp là xu
hướng tất yếu của sự phát triển nền kinh tế, là điều kiện cần thiết để nâng cao hiệu quả
sản xuất, tăng năng suất lao động, thúc đẩy tiến bộ khoa học kỹ thuật và có ảnh hưởng
trực tiếp đến việc cài thiện đời sống nhân dân.
Nâng cao chất lượng sản phẩm thuộc ngành sản xuất tư liệu sản xuất nói chung sẽ
góp phần tiết kiệm lao động xã hội, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy phát triển
khoa học kỹ thuật của nhiều ngành kinh tế quốc dân, tạo điều kiện hạn chế ngoại tệ để
nhập khẩu tư liệu sản xuất.
Nâng cao chất lượng sản phẩm thuộc ngành sản xuất vật phẩm tiêu dùng có ý nghĩa
thiết thực, góp phần cải thiện và phục vụ tốt đời sống của nhân dân lao động.
Nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu sẽ tạo điều kiện mở rộng quan hệ thương
mại và hợp tác quốc tế, phát huy uy tín chính trị của nước ta với thế giới bên ngoài.
5. Một số yêu cầu cần thiết phải có hệ thống quản lý chất lượng trong doanh
nghiệp Tại Việt Nam, phương thức sản xuất chính là gia công hàng xuất khẩu. Vì vậy
để đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng từ nhiều quốc gia, ngành may cần
phải áp dụng hầu hết tất cả các phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm.
Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân như trình độ hiểu biết bị hạn chế, thiếu thông tin,
thiếu hướng dẫn nên nhiều doanh nghiệp không biết cách áp dụng các hệ thống chất
lượng và không biết nên áp dụng trong những điều kiện nào.
Có thể tạm phân các doanh nghiệp thành 3 khu vực như sau:
- Doanh nghiệp liên doanh và 100% vốn nước ngoài: các doanh nghiệp này có sự
hiểu biết khá sâu sắc về các hệ thống chất lượng và họ biết những công việc cần làm.
- Các doanh nghiệp nhà nước: họ cũng có những sự hiểu biết nhất định về các hệ
thống chất lượng.
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- Các doanh nghiệp tư nhân, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ: các doanh
nghiệp này còn rất hạn chế trong sự hiểu biết và áp dụng các hệ thống chất lượng.
Để chiến thắng và tồn tại trên thị trường quốc tế, các doanh nghiệp ngành dệt may
cần phải:
• Tăng cường quản lý chất lượng ( quality), quản lý giá thành (cost) và thời gian giao
hàng ( delivery). Từ đó thúc đẩy sản xuất hiệu quả, trong đó có áp dụng khoa học kỹ
thuật công nghệ.
• Sản xuất các mặt hàng chú trọng, mang những nét đặc trưng và tư tưởng của dân tộc
cùng với việc chuyên môn hóa thiết bị là những việc làm hết sức cần thiết.
• Thúc đẩy năng lực cạnh tranh thông qua việc cải tiến liên tục quá trình tổ chức sản
xuất, nâng cao năng lực sản xuất, giảm thiểu thời gian vô ích và giảm tối đa các chi
phí khác ( phí vận chuyển hàng hóa, phí mua nguyên phụ liệu)
• Cơ khí hóa mạnh sản phẩm sợi dệt
• Đào tạo con người ( chuyên viên, kỹ thuật viên, nhà quản lý, nhà kinh doanh……)
để có được kỹ năng tổ chức quản lý tốt hơn.
• Hoàn thiện hệ thống quản lý điều hành sản xuất và gia tăng số lượng doanh nghiệp
đạt được tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO, nâng cao năng lực cạnh tranh của các
doanh nghiệp Việt Nam và trên thế giới.
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CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Mục tiêu:
- Xây dựng được mô hình quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất;
- Biết được phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm;
- Ap dụng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm TQM, ISO 9000 tại các doanh
nghiệp may;
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt của sinh viên trong quá trình học tập.
Nội dung chính:
1. Mô hình quản lý chất lượng sản phẩm
TQM
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
TOÀN DIỆN TQC
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG QA
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG QC
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM I

1920

1930

1940

1950 1960

1970

1980

1990

* Kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm _ I (INSPECTION)
Ñaây laø phöông phaùp quaûn lyù chaát löôïng sô khai nhaát ,duøng ñeå kieåm tra chaát löôïng
saûn phaåm ôû cuoái moãi quaù trình saûn xuaát ñeå ñi ñeán quyeát ñònh chaáp nhaän hay baùc boû saûn
phaåm .Phöông phaùp naøy mang tính ñoái phoù vôùi nhöõng vieäc ñaõ roài neân chi phí saûn xuaát
taêng leân . Vieäc taêng chi phí cuï theå do :
- Toán chi phí söûa chöõa , loaïi boû .
- Sai soùt haøng loaït khoâng loaïi tröø ñöôïc nguyeân nhaân
- Neáu saûn phaåm ñaùp öùng ñaày ñuû caùc yeâu caàu quy ñònh , nhöng nhöùng quy ñònh naøy
laïi khoâng phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng thì seõ khoâng ñöôïc ngöôøi tieâu
duøng chaáp nhaän
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*Kieåm soaùt chaát löôïng _ QC(Quality Control)
Kieåm soaùt chaát löôïng laø kieåm tra chaát löôïng cuûa saûn phaåm sau khi ñöôïc saûn xuaát
so vôùi saûn phaåm ñaõ ñöôïc thieát keá saün ban ñaàu hoaëc theo nhu caàu khaùch haøng nhaèm
ngaên chaën caùc saûn phaåm hö hoûng , giaûm daàn soá loõi trong moät saûn phaåm vaø xeáp loaïi saûn
phaåm theo caùc möùc ñoä khaùc nhau .
Duøng ñeå kieåm soaùt duøng ñeå kieåm soaùt caùc yeáu toá cô baûn coù aûnh höôûng tröïc tieáp
ñeán chaát löôïng laø 4M + I + E .Phöông phaùp naøy ñöôïc thöïc hieän töø ñaàu quaù trình saûn
xuaát neân coù öu ñieåm hôn phöông phaùp kieåm tra chaát löôïng .
Tuy nhieân do chæ taäp trung chuû yeáu vaøo quaù trình saûn xuaát neân phöông phaùp naøy khoâng
loaïi tröø ñöôïc heát nhöõng nhöõng nguyeân nhaân gaây ra caùc khuyeát taät ñang toàn taïi vaø chöa
taïo döïng ñöôïc nieàm tin ñoái vôùi khaùch haøng
* Ñaûm baûo chaát löôïng _ QA(Quality Assurance )
Laø toaøn boä hoaït ñoäng coù keá hoaïch , coù toå chöùc , ñöôïc tieán haønh trong moät heä
thoáng ñaûm baûo chaát löôïng vaø ñöôïc chöùng minh laø ñuû möùc caàn thieát ñeå taïo söï tin töôûng
cho khaùch haøng veà caùc yeâu caàu chaát löôïng .Caùc yeâu caàu chaát löôïng ñöôïc ñaûm baûo ôû
ñaây cuï theå laø ñaûm baûo chaát löôïng noäi boä vaø ñaûm baûo chaát löôïng beân ngoaøi
Noùi caùch khaùc ñaûm baûo chaát löôïng laø söï tín nhieâm cuûa khaùch haøng ñoái vôùi moät
nhaø cung caáp chính laø giaù trò töø saûn phaåm maø hoï nhaän ñöôïc khi phaûi boû ra moät khoaûn
chi phí .Nhöng söï tín nhieäm naøy khoâng theå coù ngay khi saûn phaåm ñöôïc cung caáp cho hoï
maø chæ coù theå ñaït ñöôïc ñieàu ñoù baèng caùch ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm laâu daøi.
Nhöõng lôïi ích tieâu bieåu cuûa vieâc quaûn lyù ñaûm baûo chaát löôïng:
- Giuùp doanh nghieäp naâng cao chaát löôïng vaø ñoä tin caäy cuûa saûn phaåm ,giaûm chi
phí , môû roäng thò tröôøng
- Giuùp doanh nghieäp coù theå kieåm soaùt ñöôïc soá löôïng caùc saûn phaåm khuyeát taät .Töø
ñoù xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân vaø caùch khaéc phuïc caùc loãi cuûa saûn phaåm khuyeát
taät
- Giuùp doanh nghieäp kieåm soaùt ñöôïc söï bieán ñoäng cuûa chaát löôïng saûn phaåm
- Naâng cao loøng töï troïng cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi khaùch haøng veà möùc chaát löôïng
haøng hoùa ñöa ra thò tröôøng.
- Coù nhieàu khaùch haøng môùi seõ giuùp taêng toác ñoä phaùt trieån cuûa doanh nghieäp , oån
ñònh lao ñoäng , naâng cao thu nhaäp vaø doanh nghieäp coù theå ñöùng vöõng treân thò
tröôøng vôùi chính saûn phaåm cuûa mình
- Giuùp khaùch haøng coù caùi nhìn laïc quan ñoái vôùi doanh nghieäp ñoàng thôøi thu huùt
ñöôïc nhieàu khaùch haøng môùi .
* Kieåm soaùt chaát löôïng toaøn dieän _ TQC(total quality control)
Kieåm soaùt chaát löôïng toaøn dieän laø moät heä thoáng coù hieäu quaû ñeå phoái hôïp caùc noã
löïc phaùt trieån , duy trì vaø caûi tieán chaát löôïng cuûa caùc nhoùm khaùc nhau vaøo trong moät toå
chöùc sao cho caùc hoaït ñoäng maketing, kó thuaät saûn xuaát vaø dich vuï coù theå tieán haønh
moät caùch kinh teá nhaát ,cho pheùp thoûa maõn hoaøn toaøn khaùch haøng .
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Kieåm soaùt chaát löôïng toaøn dieän huy ñoäng noã löïc cuûa moïi ñôn vò trong coâng ty vaøo
caùc quaù trình coù lieân quan ñeán duy trì vaø caûi tieán chaát löôïng .Thöïc hieän kieåm soaùt caû
chaát löôïng vaø chi phí .Phaùt hieän vaø giaûm ñeán möùc toái ña nhöõng chi phí khoâng chaát
löôïng ñang toàn taïi trong doanh nghieäp ñeå thoûa maõn nhu caàu ngöôøi tieâu duøng moät caùch
tinh teá nhaát.
2. Phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm
2.1 Bộ tiêu chuẩn ISO 9000
 ISO 9000 là gì?
ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng cho
mọi loại hình tổ chức/doanh nghiệp nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm
đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và thường xuyên nâng
cao sự thoả mãn của khách hàng. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm các tiêu chuẩn cơ
bản là:
ISO 9000:2005 Hệ thống quản lý chất lượng -- Cơ sở và từ vựng
•
ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng -- Các yêu cầu
•
•
ISO 9004:2009 Quản lý tổ chức để thành công bền vững
ISO 19011:2011 Hướng dẫn đánh giá các hệ thống quản lý
•

Các tiêu chuẩn cơ bản trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000
ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với việc xây dựng và chứng
nhận một hệ thống quản lý chất lượng tại các tổ chức/doanh nghiệp. Tiêu chuẩn này
quy định các nguyên tắc cơ bản để quản lý các hoạt động trong tổ chức, doanh nghiệp
về vấn đề chất lượng thông qua 5 yêu cầu sau:
•
Hệ thống quản lý chất lượng
•
Trách nhiệm của lãnh đạo
Quản lý nguồn lực
•
•
Tạo sản phẩm
•
Đo lường, phân tích và cải tiến
Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 sẽ giúp các tổ
chức/doanh nghiệp thiết lập được các quy trình chuẩn để kiểm soát các hoạt động,
đồng thời phân định rõ việc, rõ người trong quản lý, điều hành công việc. Hệ thống
quản lý chất lượng sẽ giúp CBNV thực hiện công việc đúng ngay từ đầu và thường
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xuyên cải tiến công việc thông qua các hoạt động theo dõi và giám sát. Một hệ thống
quản lý chất lượng tốt không những giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và
sự thỏa mãn của khách hàng và còn giúp đào tạo cho nhân viên mới tiếp cận công việc
nhanh chóng hơn.
ISO 9000 được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO ban hành lần đầu tiên vào năm
1987. Trước đó vào năm 1959, Cơ quan quốc phòng Mỹ đã ban hành tiêu chuẩn
MILQ-9858A về quản lý chất lượng bắt buộc áp dụng đối với các cơ sở sản xuất trực
thuộc. Dựa trên tiêu chuẩn quản lý chất lượng của Mỹ, năm 1968, Tổ chức Hiệp ước
Bắc Đại Tây Dương – NATO đã ban hành tiêu chuẩn AQAP-1 (Allied Quality
Assurance Publication) quy định các yêu cầu đối với hệ thống kiểm soát chất lượng
trong ngành công nghiệp áp dụng cho khối NATO. Năm 1979, Viện Tiêu chuẩn Anh
(BSI) ban hành tiêu chuẩn BS 5750 - tiêu chuẩn đầu tiên về hệ thống chất lượng áp
dụng rộng rãi cho các ngành công nghiệp và là tiền thân của tiêu chuẩn ISO 9000 sau
này. Cho tới nay,
ISO 9000 đã qua các kỳ sửa đổi vào các năm 1994, 2000 và hiện tại là tiêu chuẩn ISO
9001:2008.
Nhằm đưa ra tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với đặc thù của một
số ngành, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO và một số hiệp hội đã ban hành một số
tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành sau:
ISO/TS 16949 -- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng đối với các cơ sở sản
•
xuất ô tô, xe máy và phụ tùng;
•
ISO 13485 -- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng đối với các cơ sở sản xuất
trang thiết bị y tế;
•
ISO/TS 29001 -- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ngành dầu khí;
TL 9001 -- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ngành viễn thông;
•
•
AS 9001 -- Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ngành hàng không vũ trụ;
Theo thống kê của tổ chức ISO (ISO Survey of Certification 2010, xuất bản ngày
01-12-2011), tính đến cuối tháng 12/2010, ít nhất 1.109.905 chứng chỉ ISO 9001 đã
được cấp ở 178 quốc gia và nền kinh tế.
 Đối tượng áp dụng
Iso 9001: 2008 có thể áp dụng đối với mọi tổ chức, không phân biệt phạm vi, quy mô
hay sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Tiêu chuẩn được sử dụng cho các mục đích chứng
nhận, theo yêu cầu của khách hàng, cơ quan quản lý hoặc đơn thuần là để nâng cao
chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức/ doanh nghiệp.
 Lợi ích
Để duy trì sự thỏa mãn của khách hàng, tổ chức phải đáp ứng được các yêu cầu của
khách hàng. ISO 9001: 2008 cung cấp một hệ thống đã được trải nghiệm ở quy mô
toàn cầu để thực hiện phương pháp quản lý có hệ thống đối với các quá trình trong
một tổ chức, tù đó tạo ra sản phẩm đáp ứng một cách ổn định các yêu cầu và mong đợi
của khách hàng. Những lợi ích sau đây sẽ đạt được mỗi khi tổ chức thực hiện có hiệu
lực hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001: 2008.
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- Giúp tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các qui trình chuẩn để thưc hiện và kiểm soát
công việc
- Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong tổ chức
- Hệ thống văn bản quản lý chất lượng là phương tiện đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh
nghiệm.
- Giúp cải tiến thường xuyên chất lượng các quá trình và sản phẩm
- Tạo nền tảng để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả
- Nâng cao uy tín, hình ảnh của tổ chức, doanh nghiệp,…
 Các bước triển khai

- Giai đoạn chuẩn bị:
• Xác định mục đích, phạm vi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng
• Lập ban chỉ đạo dự án ISO 9000 hoặc phân công nhóm thực hiện dự án
• Bổ nhiệm, phân công đại diện lãnh đạo về chất lượng và thư ký, cán bộ thường trực
• Tổ chức đào tạo nhận thức chung về ISO 9000 và phương pháp xây dựng hệ thống
văn bản
• Đánh giá thực trạng
• Lập kế hoạch thực hiện
Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng
• Thiết lập các quy trình chuẩn hóa cách thức thực hiện, kiểm soát các quá trình trong
hệ thống
Xây dựng hệ thống văn bản bao gồm:
• Chính sách, mục tiêu chất lượng
• Sổ tay chất lượng
• Các quy trình kèm theo các mẫu, biểu mẫu và hướng dẫn khi cần thiết
- Triển khai áp dụng
•
Phổ biến hướng dẫn áp dụng các qui trình, tài liệu
Triển khai, giám sát việc áp dụng các đơn vị, bộ phận
•
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•
Xem xét và cải tiến các qui trình, tài liệu nhằm đảm bảo kiểm soát công việc
một cách thuận tiện, hiệu quả
- Kiểm tra, đánh giá nội bộ
• Tổ chức đào tạo, đánh giá viên nội bộ
• Lập kế hoạch và tiến hành đánh giá nội bộ
• Khắc phục, cải tiến hệ thống sau khi đánh giá
• Xem xét của lãnh đạo về chất lượng
2.2 Quản lý chất lượng đồng bộ- TQM (Total quality management)
- TQM là phương pháp quản lý của một tổ chức định hướng vào chất lượng, dựa trên
sự tham gia của mọi thành viên, nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự
thỏa mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty đó và của xã hội.
- Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thỏa mãn khách hàng ở mức
tốt nhất cho phép.
- Đặc điểm nổi bật của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng khác trước
đây là nó cung cấp một hệ thống tòan diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía
cạnh có liên quan đến chất lượng và huy động sự tham gia của mọi bộ phận, mọi cá
nhân để đạt được mục tiêu chất lượng đã đề ra. Đây là phương pháp tiên tiến nhất
hiện nay.
Ý nghĩa các chữ trong TQM:
 T có nghĩa là tổng thể (Total): thể hiện sự tham gia của tất cả mọi người
trong 1 tổ chức.
 Q có nghĩa là chất lượng (Quality): luôn được ưu tiên hàng đầu.
 M là sự quản lý (Management): đề cập đến vai trò của công tác quản lý
trong toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp.
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Mục tiêu:

CHƯƠNG 3: CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

- Trình bày được khái niệm về chất lượng sản phẩm;
- Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng, chỉ tiêu đánh giá chất
lượng sản phẩm may;
Rèn luyện tính chính xác, linh hoạt của sinh viên trong quá trình học tập.
Nội dung chính:
1. Khái niệm
Chất lượng sản phẩm hiểu một cách khái quát nhất là toàn bộ những tính năng
của sản phẩm tạo nên sự hữu dụng của nó được đặc trưng bằng những thông số kỹ
thuật; những chỉ tiêu kinh tế có thể đo lường và tính toán được, nhằm thỏa mãn
những nhu cầu nhất định phù hợp với công dụng của sản phẩm.
Chất lượng sản phẩm được hình thành trong quá trình sản xuất và được khẳng
định, đánh giá đầy đủ trong quá trình sử dụng. Vì vậy, khi nghiên cứu chất lượng sản
phẩm và mối quan hệ biện chứng giữa chúng với nhau. Tính năng sản xuất của sản
phẩm là bao gồm toàn bộ những tính năng của sản phẩm hình thành trong quá trình
thiết kế và được đảm bảo trong quá trình sản xuất. Nó được gọi là chất lượng tiềm
tàng của sản phẩm. Tính năng sử dụng chỉ thể hiện ở những tính năng của sản phẩm
có liên quan đến người sử dụng nhất định, tức là những tính năng nhằm thỏa mãn
những nhu cầu xã hội cụ thể và được gọi là chất lượng thực tế của sản phẩm.
Gần đây, chất lượng sản phẩm được bao trùm hơn, chất lượng sản phẩm là mức độ
chất lượng lô hang đáp ứng với thị trường (khách hàng tiêu thụ và người sử dụng).
Chất lượng sản phẩm được hiểu khái quát hơn và nhiều khía cạnh hơn.
Đó là:
•
Mức độ thỏa mãn nhu cầu đến đâu.
Giá cả bao nhiêu.
•
Tiến độ giao hàng như thế nào.
Việc hình thành chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào 2 yếu tố chủ yếu:
•
Chất lượng của thiết kế hay mẫu sản phẩm sản xuất thử (giai đoạn thiết kế).
Chất lượng của việc chế tạo, sản xuất ra sản phẩm (giai đoạn sản xuất).
•
Như vậy, để sản phẩm của xí nghiệp có chất lượng, đạt trình độ mong muốn,
trước hết phải “hình thành” nên sản phẩm định sản xuất và “thực hiện” trong quá trình
sản xuất để tạo ra sản phẩm đó.
2. Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm may
2.1 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm: Chỉ tiêu chất lượng là đặc trưng định
lượng của tính chất xác định cấu thành chất lượng sản phẩm. Đặc trưng này được
xem xét phù hợp với điều kiện sản xuất và sử dụng của sản phẩm.
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Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm do Nhà nước hoặc Bộ, Tổng cục hoặc do hợp đồng
kinh tế giữa cơ sở chế tạo với tổ chức tiêu thụ qui định trong phạm vi chế độ Nhà
nước ban hành. Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm gắn liền với từng loại sản phẩm cụ thể
được thể hiện bằng những tiêu chuẩn kỹ thuật và dựa vào tính chất cơ, lý, hóa, sinh
của sản phẩm để xác định.
Cần chú ý rằng, nếu tính chất là phạm trù khách quan của sản phẩm thì chỉ tiêu
chất lượng là định lượng phụ thuộc vào điều kiện và phương pháp xác định chúng.
Khi nói tới một chỉ tiêu chất lượng bao gồm tên gọi chỉ tiêu, nội dung chỉ tiêu (kèm
phương pháp thử) và giá trị của chỉ tiêu.
Thực tế, một số chỉ tiêu thường liên hệ, phối hợp với nhau hình thành nên nhóm
chỉ tiêu biểu hiện và phản ánh từng mặt chất lượng sản phẩm. Tùy thuộc vào tính
chất và công dụng cụ thể của từng loại sản phẩm mà tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
ở những xí nghiệp thuộc các ngành công nghiệp khác nhau sẽ không giống nhau.
Đối với những sản phẩm là vật phẩm tiêu dung như: quần áo, giầy, dép, thực
phẩm, văn phòng phẩm, mỹ phẩm…phụ thuộc vào công dụng của sản phẩm mà tiêu
chuẩn chất lượng được xác định bởi: độ thẫm mỹ, độ khẩu vị, tính dinh dưỡng, thời
gian sử dụng, tính thời trang… Phần lớn những tiêu chuẩn này được giám định bằng
các giác quan của giám định viên. Trình độ chất lượng của những sản phẩm là vật
phẩm tiêu dung được thể hiện ở phẩm cấp của nó.
Đối với những sản phẩm là đối tượng lao động, tiêu chuẩn chất lượng được đánh
giá chủ yếu bằng tính công nghệ của sản phẩm, tính hiệu quả trong quá trình chế
biến hoặc chế biến lại. Đại bộ phận những chỉ tiêu này dựa vào tính chất cơ lý, thành
phần hóa học, cấu trúc vật chất của sản phẩm để xác định. Trình độ chất lượng của
một số sản phẩm là đối tượng lao động được thể bằng những thứ hạng khác nhau.
Đối với sản phẩm là công cụ lao động, việc xác định tiêu chuẩn chất lượng rất
phức tạp. Song song với những tiêu chuẩn đặc trưng vốn có của từng loại công cụ
lao động như tốc độ vòng quay, năng suất, tải trọng, công suất… Tất cả mọi sản
phẩm là công cụ lao động đều phải có những yêu cầu chung về chất lượng: độ tin
cậy và độ bền vững của sản phẩm.
Độ tin cậy và độ bền vững của sản phẩm có ý nghĩa kinh tế rất to lớn. Với nền
công nghiệp cơ khí lớn, độ tin cậy và độ bền vững của sản phẩm được coi là một
trong những chỉ tiêu chất lượng quan trọng nhất. Thật vậy, sản phẩm không đảm bảo
độ tin cậy và độ bền vững thì tất cả mọi chỉ tiêu chất lượng khác sẽ không còn nội
dung và ý nghĩa nữa.
2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng: Sơ đồ chỉ tiêu chất lượng sản phẩm may
2.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng - Chất lượng nguyên, vật liệu phụ trợ xác
định trực tiếp đến chất lượng sản phẩm phụ liệu).
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- Chất lượng của trang thiết bị trong dây chuyền sản xuất và thiết bị phụ trợ
khác… bảo đảm sự ổn định các chỉ tiêu vào trình độ kỹ thuật tiên tiến ban đầu, vào
sự duy trì và tiếp tục hoàn thiện, vào chế độ bảo trì…
- Chất lượng phương pháp công nghệ, cụ thể là chất lượng tài liệu ấn định về kỹ
thuật để sản xuất sản phẩm đó, các chỉ dẫn về qui trình công nghệ, chế độ điều khiển
quản lý…
- Chất lượng công tác của những người thực hiện công việc. Đó là chất lượng lao
động và kỹ luật công nghệ của từng người ở nhiệm vụ được phân công, đồng thời
điều kiện đảm bảo cho chất lượng làm việc như sắp xếp công việc phù hợp với đào
tạo, và sự đào tạo tiếp tục để đáp ứng công việc đòi hỏi. Phương pháp và cách tiến
hành kiểm tra đo lường các chỉ tiêu chất lượng.
Các yếu tố này gọi là các nhân tố nguyên nhân của chất lượng sản phẩm trong
quá trình công nghệ. Đó chính là nhân tố để tác động nhằm cải thiện chất lượng sản
phẩm.
2.2.2 Sơ đồ chỉ tiêu chất lượng sản phẩm may
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2.3

Sơ đồ quản lý chất lượng may trong sản xuất
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CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUA CÁC CÔNG ĐOẠN MAY
CÔNG NGHIỆP
Mục tiêu:
Biết được phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm qua các công đoạn trong may
công nghiệp;
Vận dụng kiến thức để giải các bài tập về quản lý chất lượng;
Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, linh hoạt của sinh viên trong quá trình quản lý
chất lượng qua các công đoạn may. Nội dung chính:
1. Quản lý chất lượng công đoạn chuẩn bị sản xuất
Ở phòng chuẩn bị sản xuất, hầu như không có nhân viên KCS. Mỗi nhân viên
trong phòng kỹ thuật phải tự kiểm tra công việc của mình và kiểm tra ngược công
việc của người làm trước, nhằm phát hiện kịp thời những sai sót và chỉnh sửa cho
phù hợp, tránh gây thiệt hại cho công ty, xí nghiệp.
1.1 Kiểm tra về nguyên phụ liệu
- Công việc này do bộ phận kho đảm trách, có sự giám sát của một nhân viên KCS
chung cho 3 bộ phận: kho nguyên phụ liệu, giác sơ đồ và phân xưởng cắt.
- Thủ kho có trách nhiệm giám định toàn bộ lô hàng: tình trạng bao gói, số lượng
bao gói và ký hiệu trên bao gói có đúng và đủ theo tài liệu, chứng từ hay không. Sau
đó thủ kho kết hợp với cán bộ mặt hàng và khách hàng ( nếu có) để giám định chi tiết
lô hàng. Khi giám định, cần dựa vào bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu và các
tiêu chuẩn về chất lượng nguyên phụ liệu để đảm bảo rằng: chỉ có những nguyên phụ
liệu đạt chất lượng mới được đưa vào sản xuất.
- Kho đo khổ vải, phải đo chính xác. Khổ vải khi báo phải trừ hoặc báo độ rộng
biên vải. chữ số ghi trên cây vải phải rõ ràng, dùng bút chì đen d0o61i với hàng sáng
và bút màu sáng đối với hàng tối ( tuyệt đối không dùng viết bích), ghi số vào góc cây
vải phía tay phải của người ghi và ghi vào mặt trái của vải.
- Dùng máy soi lỗi vải hoặc để trên bàn để kiểm tra màu sắc, lỗi dệt…
- Kiểm tra các phụ liệu về màu sắc, qui cách, thông số,…
- Các chủng loại nguyên phụ liệu trong kho phải được sắp xếp đúng qui cách, theo
chủng loại riêng biệt và treo bảng hiệu để dễ thấy, dễ lấy, đảm bảo xuất hàng được
chính xác. Cần kiểm tra thời gian xổ vải theo qui định nhằm đảm bảo độ co giãn tự
nhiên của vải.
Tất cả các thông tin về nguyên phụ liệu cần được nhân viên KCS tổng hợp và báo
cáo cho phòng kế hoạch và phòng kỹ thuật biết để có kế hoạch sử dụng nguyên phụ
liệu và giác sơ đồ cho chính xác. Đồng thời cần nắm được tính chất của nguyên phụ
liệu để làm cơ sở cho công tác kiểm tra. Nếu chất lượng nguyên phụ liệu không đạt
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yêu cầu thì cần thông báo với ban giám đốc để khiếu nại với khách hàng và có biện
pháp xử lý kịp thời, tránh ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất.
1.2 Kiểm tra ở bộ phận chuẩn bị sản xuất về thiết kế
Ở bộ phận nghiên cứu mẫu: nhân viên KCS thường chỉ xem qua mẫu chuẩn và
tiêu chuẩn kỹ thuật để từ đó có cơ sở kiểm tra về qui cách lắp ráp, kết cấu sản phẩm,
thông số kích thước, các đặc điểm và tính chất của nguyên phụ liệu cần sử dụng.
- Ở bộ phận thiết kế mẫu: nhân viên KCS cần xem kỹ sản phẩm mẫu, đối chiếu
với thông số kích thước và tài liệu kỹ thuật cho phù hợp. cần lưu ý kiểm tra kỹ về
tính chất của nguyên phụ liệu, sự ăn khớp của các đường lắp ráp, các dấu bấm, dấu
đục, qui cách đường may,…
- Ở bộ phận chế thử: cần kiểm tra kỹ các tài liệu kỹ thuật nhận được, bộ mẫu
mỏng và các thông số kích thước trước khi tiến hành giác sơ đồ trực tiếp trên vải, cắt
và may hoàn tất sản phẩm. trong quá trình may, cần kiểm tra thật kỹ về qui cách lắp
ráp sản phẩm, phát hiện kịp thời những bất hợp lý và đề xuất các thay đổi liên quan
đến kỹ thuật.
- Ở bộ phận nhảy mẫu: kiểm tra kỹ bộ mẫu mỏng về thông số kích thước, sự ăn
khớp của các đường lắp ráp. Đồng thời xem xét kỹ bảng thông số kích thước để
kiểm tra ngay các cỡ vóc vừa nhảy mẫu trước khi nhảy mẫu các cỡ tiếp theo.
- Ở bộ phận cắt mẫu cứng: sau khi sử dụng mẫu mỏng để sang ra bìa cứng, cần
lưu trữ mẫu mỏng để tiện kiểm tra sau này. Lưu ý cần kiểm tra kỹ các mẫu đã được
cắt ra về số lượng, độ chính xác và cách ghi toàn bộ ký hiệu trên mẫu để tránh cho
chi tiết bị đuổi chiều khi giác sơ đồ.
- Ở bộ phận giác sơ đồ: trong quá trình giác sơ đồ, nhân viên KCS phải kiểm tra
kỹ về mã hàng, cỡ vóc đang giác phải phù hợp với bảng tác nghiệp giác sơ đồ và các
qui định về giác sơ đồ. phải tự kiểm tra về kỹ thuật giác sơ đồ sao cho đủ chi tiết,
đúng yêu cầu kỹ thuật và tiết kiệm nguyên phụ liệu. sau khi sơ đồ đã giác đạt yêu
cầu, nhân viên giác sơ đồ cần mời nhân viên KCS kiểm tra và ký tên trên bề mặt sơ
đồ. sau đo cần đóng thêm dấu “ ĐÃ KIỂM TRA” vào sơ đồ và giao sơ đồ cho các xí
nghiệp sản xuất. nếu sơ đồ không đạt chất lượng thì hủy bỏ và yêu cầu giác lại. tiếp
theo nhân viên KCS phải ký lưu sổ những thông tin về sơ đồ vừa giác để tiện việc
đối chiếu sổ sách sau này. Như vậy trong trường hợp này, nhân viên KCS phải chịu
trách nhiệm cùng với nhân viên giác sơ đồ về sơ đồ đã giác, góp phần đảm bảo chất
lượng của sơ đồ trước khi tiến hành cắt. mỗi loại sơ đồ phải được lưu trữ lại 1 bản
cho đến khi đơn hàng đã được sản xuất xong mới được hủy bỏ.
- 1.3 Kiểm tra ở bộ phận chuẩn bị sản xuất về công nghệ
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Chuẩn bị sản xuất về công nghệ là bước kiểm tra quan trọng nhất trước khi sản
xuất. Công nghệ tốt và hoàn thiện sẽ giúp cho quá trình sản xuất có năng suất cao, chất
lượng tốt và tránh được lãng phí nguyên phụ liệu cũng như những sai phạm đáng tiếc.
Tất cả các văn bản này chủ yếu là do bộ phận kỹ thuật soạn thảo và bộ phận này
sẽ phải tự kiểm tra và chịu trách nhiệm về các văn bản đã ban hành. Tuy nhiên nhân
viên KCS khi nhận được bộ tiêu chuẩn kỹ thuật cũng phải đọc thật kỹ, nhằm phát
hiện kịp thời những sai sót và đề xuất cho bộ phận kỹ thuật sữa chữa trước khi đưa
vào sản xuất.
2. Quản lý chất lượng công đoạn trải, cắt vải
Cắt là khâu đầu tiên của giai đoạn triển khai sản xuất, nó quyết định chất lượng
và năng suất của quá trình may sau này. Vì thế nhân viên KCS ở công đoạn này cần
kiểm tra kỹ các công việc sau:
Kiểm tra việc nhận nguyên phụ liệu. nếu có thiếu sót, phải lập biên bản
gởi lên cấp trên ( biên bản thừa, thiếu thực tế)
Kiểm tra việc giác sơ đồ hoàn chỉnh ở khâu chuẩn bị sản xuất, đồng ý cho
phép đưa sơ đồ vào sản xuất. đặc biệt nếu sơ đồ được giác bằng máy vi tính, cần
được kiểm tra 100%. Tiêu chuẩn kiểm tra: dựa trên phiếu điều tiết chi tiết và phiếu
đặt giác sơ đồ.
Kiểm tra toàn bộ các công việc trong công đoạn cắt để đảm bảo bán thành
phẩm cắt ra đúng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn cho phép như: kiểm tra trải vải,
kiểm tra về sang sơ đồ. chỉ sau khi nhân viên KCS ký tên vào SỔ KIỂM TRA SƠ
ĐỒ cho phép bàn vải được cắt thì quản đốc phân xưởng cắt mới được cho công nhân
tiến hành cắt. khi tiến hành cắt, cần kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu cắt như:
trình tự cắt, việc sử dụng dao cắt có đúng không, chi tiết cắt ra có đối xứng không,
các dấu bấm, dấu dùi có đúng vị trí không… cuối cùng phải kiểm tra toàn diện về ủi
ép, đánh số, bóc tập, phối kiện, ký tên xác nhận đạt chất lượng và cho phép bán
thành phẩm đã cắt được nhập kho bán thành phẩm.
3. Quản lý chất lượng công đoạn may trên dây chuyền Công đoạn may chiếm tỷ
lệ số công nhân tham gia vào quá trình sản xuất cao nhất và thời gian chế tạo sản
phẩm cũng nhiều nhất. vì thế có thể nói công đoạn may là nơi có ảnh hưởng nhiều
nhất tới chất lượng sản phẩm của quá trình sản xuất. do đó , công đoạn này đòi hỏi
phải được kiểm tra tỷ mỹ, chặt chẽ theo một trình tự nhất định và cụ thể, không
được bỏ sót công việc nào.
Trong điều kiện sản xuất tại Việt Nam hiện nay, hầu hết các xí nghiệp đều rất
chú trọng đến việc kiểm tra chất lượng sản phẩm ở công đoạn này nhưng việc tổ
chức hệ thống KCS trong chuyền may có thể khác nhau. Tuy nhiên có một số điểm
chung như sau:
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- Nhân viên kiểm hóa là người được biên chế vào chuyền sản xuất, có nhiệm vụ
kiểm tra ngay từng công đoạn đang may, sau đó kiểm tra thành phẩm của công nhân
may ra chuyền. việc kiểm tra như vậy tuy tốn nhiều thời gian nhưng đảm bảo chất
lượng từng công đoạn tránh phải tái chế hàng loạt
- Trong một qui trình kiểm soát chặt chẽ, công nhân sẽ tự kiểm tra lấy sản phẩm của
mình làm ra theo tỷ lệ 100% rồi mới chuyển cho nhân viên kiểm hóa kiểm hàng;
- Nhân viên KCS ở phòng KCS chỉ kiểm tra sản phẩm hoàn chỉnh theo phương pháp
xác suất từ 20- 30% trước khi chuyển sang công đoạn hoàn tất sản phẩm.  Những căn
cứ để kiểm tra
- Mẫu đối
- Tiêu chuẩn kỹ thuật và bảng tác nghiệp màu
- Kinh nghiệm, trình độ của nhân viên KCS
- Các yêu cầu bổ sung của khách hàng
 Nội dung kiểm tra
- Kiểm tra về thông số kích thước: đặt chi tiết lên bàn phẳng, dùng thước dây đo
thẳng khoảng cách giữa các vị trí như đã được hướng dẫn trong tiêu chuẩn kỹ thuật Kiểm tra qui cách đường may, mật độ mũi chỉ, vị trí gắn nhãn, thùa đính,,, khi kiểm
cần kiểm cả bên trong lẫn bên ngoài.
- Kiểm tra việc sử dụng nguyên phụ liệu trên sản phẩn có đúng theo hướng dẫn của
bảng màu hay không
- Kiểm tra sự đối xứng giữa các chi tiết được lắp ráp
- Kiểm tra vệ sinh công nghiệp ( máy móc, nơi làm việc, sản phẩm may,…)
 Cách ghi lỗi khi phát hiện lỗi trong quá trình kiểm tra:
- Khi công nhân ở công đoạn sau phát hiện công nhân ở công đoạn trước làm sai thì
trực tiếp trả lại và kỹ thuật viên hay tổ trưởng hoặc KCS chuyền có nhiệm vụ chỉ cho
công nhân làm sai đó biết lỗi để sửa. chỉ sau khi đã sửa xong, mới chuyển bán thành
phẩm cho công đoạn kế tiếp
- Sau khi nhân viên thu hóa, kiểm phẩm và KCS phát hiện lỗi thì dùng ký hiệu hoặc
viết rõ nội dung lỗi vào một miếng giấy nhỏ, gài vào sản phẩm và trả lại cho công nhân
sửa chữa
 Qui trình kiểm tra sản phẩm đầu tiên ra chuyền Cỡ mẫu kiểm tra:
Qui cách may, sử dụng nguyên phụ liệu: 10 sản phẩm thành phẩm đầu tiên của mã
hàng
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Thông số thành phẩm: tất cả các size. Mỗi size tối thiểu phải kiểm tra một sản phẩm
Tiêu chuẩn kiểm tra
Bảng hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu
Tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm và tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm may
Kiểm tra sản phẩm thành phẩm: sau khi sản phẩm đầu tiên ra chuyền, KCS phải tiếp
nhận và cho kiểm tra ngay sản phẩm này theo tất cả các qui định về kiểm tra chất
lượng sản phẩm của mã hàng để kịp thời phát hiện ra những sai sót và có biện pháp
khắc phục. thông thường người ta tiến hành kiểm như sau:
Kiểm tra toàn diện bên ngoài: nhằm phát hiện sự bất đối xứng, sự khác biệt màu
sắc, việc sử dụng nguyên phụ liệu….
Kiểm tra về thông số kích thước trên sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đã có
Kiểm tra kỹ các chi tiết về phẩm chất ( độ rộng và qui cách đường may, độ chính
xác của các đường lắp ráp, các vị trí thùa đính, các vị trí gắn nhãn, các vị trí xếp
ly…) Nếu sau kiểm tra ta thấy sản phẩm đạt yêu cầu, cần đóng dấu đạt chất lượng về
may trên thẻ bài và trên biên bản kiểm hàng của sản phẩm đầu tiên
Kiểm tra về
ủi, gấp, trang trí trên sản phẩm…
Một số thao tác nghiệp vụ KCS:
Cần lập biên bản kiểm hàng cho sản phẩm đầu tiên. Biên bản này cần có chữ ký
của ban quản lý xưởng để lưu và nếu sản phẩm có lỗi sẽ kịp thời được sửa chữa,
tránh lặp lại hàng loạt các lỗi này cho những sản phẩm ra sau.
Trường hợp phát sinh hư hỏng quá nhiều, cần làm biên bản xử lý chất lượng, làm
cơ sở để có quyết định thưởng phạt cuối tháng
Trong quá trình kiểm hàng thành phẩm, nếu KCS thấy số sản phẩm phạm lỗi xảy
ra tuy không thường xuyên nhưng chiếm tỷ lệ không nhỏ, cần loại các sản phẩm đó
riêng ra, cho tái chế và lập thêm bản góp ý mã hàng để yêu cầu các tổ và kiểm hóa tổ
cần kiểm tra hàng kỹ hơn. Quá trình sản xuất may thường diễn biến khá phức tạp. Vì
vậy đôi ngũ kiểm tra chất lượng sản phẩm không chỉ có KCS của các công ty mà
thường xuyên có sự giám sát của các chuyên gia đại diện cho khách hàng. Thông
qua đội ngũ chuyên gia, bộ phận KCS thường xuyên nhận được những góp ý từ phía
khách hàng. Để có thể vừa kiểm hàng, vừa góp phần củng cố chất lượng của sản
phẩm, bộ phận KCS cần cố gắng thực hiện tốt các yêu cầu của khách hàng, đồng
thời từ tốn phân tích nguyên nhân và tìm ra phương án khắc phục lỗi cho phù hợp
điều kiện thời gian, công sức và mang tính kinh tế cao.
Cuối mỗi ngày bộ phận KCS cần lập báo cáo kiểm hàng từng ngày để cấp trên nắm
được tình hình chất lượng sản phẩm trong ngày và kịp thời chỉnh lý nếu muốn.

1. Qui trình kiểm tra chất lượng áo sơ mi.
a. Qui trình đo thông số.
Trình tự các bước đo.

1. đo thông số vòng cổ – cao giữa bản cổ – chân cổ – hai đầu nhọn cổ.
2. cài cúc áo tiếp tục đo vòng ngực, rộng eo, rộng lai.
3. đo chiều dài tay, bắp tay, cửa tay.
4. lật mặt dưới áo, đo rộng vai, rộng đô.
Trang 31

5. đo chiều dài áo ( đo ở thân sau ).
 Nguyên tắc đo : đo từ trên xuống dưới, từ trước ra sau.
b. Qui trình kiểm tra chi tiết.
b.1. Kiểm cổ.
 mở cổ – cầm hai đầu chân cổ -> kiểm tra các đường may : diễu cổ - khuy bản cổ chần giữa cổ - bọc chân cổ - mí cổ.
 lat phía sau cổ -> kiểm tra các đường may : diễu bên dưới bản cổ – chần giữa cổ –
mí cổ – lót bản cổ – lót chân cổ.
 gấp đôi cổ áo, kiểm tra đối xứng giữa : 2 đầu chân cổ – 2 đầu bản cổ – vai con –
khuy và cúc chân cổ – cân xứng của nhãn đô, nhãn size.
b.2. Kiểm bên trong áo ( mặt trái sản phẩm ).
 Xếp hai nẹp thân trước sao cho mặt phải của nẹp khuy và nẹp cúc úp vào nhau
( mặt trái áo ra ngoài ).
 Tay trái cầm hai đầu chân cổ, tay phải vuốt thẳng hai nẹp áo dọc xuống lai , kiểm
tra độ so le của hai bên lai áo.
 Đặt áo lên mặt bàn : thân trái của mặt trái áo lên trên, thân phải của mặt trái áo
xuống dưới.
 Kiểm tra khuy, cúc, nẹp áo, cúc bản cổ ( nếu có ), cân xứng của hai túi, diễu nẹp
thân trái, diễu vai con ( bắt đầu từ sát cạnh chân cổ ), vòng nách
 lộn 2/3 tay, kiểm tra từ đường sườn tay dọc xuống đường sườn thân áo.
 Kiểm tra 1/2 thân sau các đường may: may đô bắt đầu từ đường tra tay, xếp ly đô,
kiểm 1/2 lai áo.
 Lật mặt dưới áo tiếp tục kiểm tra từ đường diễu nẹp, từ đường mí cổ dọc xuống lai,
kiểm 1/2 lai còn lại.
 Lộn 2/3 tay kiểm đường sườn thân từ lai áo lên sườn tay 2/3, kiểm từ vòng nách
trước qua vòng nách sau.
 Cuối cùng kiểm tra đường may ly đô,vai con.
b.3. Kiểm bên ngoài áo ( mặt phải sản phẩm ).
Mở áo, bắt đầu kiểm tra từ thân trái của mặt phải.
 Kiểm tra các đường may : diễu nẹp thân trái – bề mặt của thân và túi – đường diễu
vai con từ sát cạnh cổ đến vòng nách trước, vòng nách sau.
 Xếp tay dọc theo thân áo để kiểm tra sự khác biệt về màu sắc giữa tay và thân áo.
Kiểm tra khuy cúc của MS và trụ tay. Kiểm tra các đường diễu trong, ngoài, bọc và
mí MS, các đường may trụ lớn trụ con.
 Lộn 1/3 cửa tay, kiểm đường sườn còn lại. Kiểm đường sườn tay bên ngoài, từ
đường tra MS dọc xuống lai, kiểm 1/2 đường may lai bên ngoài.
 Tiếp tục kiểm tra thân sau các đường: may – diễu - xếp ly đô.
 Kiểm tra thân phải : kiểm đường may vai con ( từ sát cạnh chân cổ ), kiểm vòng
nách sau.
 Đặt tay dọc theo thân chính để kiểm tra sự khác biệt về màu sắc.
 Kiểm tra tay, các đường may, diễu MS, khuy cúc MS, trụ tay, các đường may trụ
tay. Lật mặt trong MS kiểm lót và các đường may bên dưới.
 Lộn 1/3 tay -> kiểm tra đường may sườn tay còn lại.
 Kiểm đường sườn tay bên ngoài từ đường tra MS , dọc xuống đường sườn thân đến
lai áo.
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 Kiểm tra 1/2 đường may : lai bên ngoài, đường may nẹp bên phải.
b.4. Kiểm tra các điểm đối xứng.
 Độ chồm vai : từ ngã tư vòng nách vuốt thẳng lên vai -> 2 bên chồm vai phải cân
xứng.
 Dài tay : chập 2 sống tay lấy đỉnh tay làm chuẩn, vuốt 2 tay áo thẳng xuống mép
MS -> 2 tay có chiều dài bằng nhau.
 MS : chập 2 MS sao cho mặt phải của chúng úp vào nhau -> kiểm tra đối xứng sọc
và chiều dài MS.
 Trụ tay : chập hai trụ tay, mặt ngoài úp vào nhau -> đo từ đầu nhọn của trụ tay dọc
xuống cạnh tra MS.
2. Qui trình kiểm tra chất lượng áo Jacket.
a. Qui trình đo thông số.
1. đo chiều dài áo.
2. rộng vai.
3. rộng ngực.
4. rộng lai.
5. chiều dài tay, bắp tay, cửa tay.
6. các chi tiết, vị trí : in, thêu, túi, cổ.
 vị trí đo các chi tiết phải được thực hiện theo sự hướng dẫn của bản tiêu chuẩn kĩ
thuật.
b. Qui trình kiểm tra chi tiết.
b.1. Kiểm tra hình dáng biểu hiện bên ngoài sản phẩm.
 Nắm hai bên nệm vai, kiểm tra trước và sau của áo.
 Đặt sản phẩm lên bàn kiểm tra những chi tiết in, thêu, túi.
b.2. Kiểm tra bên trong Jacket.
 Mở áo -> kiểm tra bên trong phần trước giữa -> nhãn, túi áo lót.
 Kiểm tra bên trong cổ các đường: tra cổ, diễu cổ, hai đầu cổ.
 Tiếp tục kiểm tra : đường may vai con bên trái ( bắt đầu từ sát cạnh cổ xuống vòng
nách ), lộn tay -> kiểm bên trong, lộn tay trở lại ban đầu, kiểm các đường may nối
ve, diễu ve bắt đầu từ chân ve kiểm lên đến cổ.
 Kiểm tra bên trong và bên ngoài lai áo ( mặt trong và mặt ngoài ): từ đầu lai thân
bên trái qua đầu lai bên phải. Nếu có thun phải kéo dãn hết mức để kiểm tra các
đường may chần bo thun.
 Kiểm tra đường sườn bên phải : từ sát mép lai kiểm lên vòng nách, lộn tay bên phải
kiểm tra bên trong, lộn tay trở lại , kiểm vòng nách, vai con và cuối cùng kiểm tra
ve bên phải từ đầu vai xuống lai áo.
b.3. Kiểm tra bên ngoài Jacket.
 Cài áo : kiểm tra vòng cổ bên ngoài, bắt đầu từ vai bên trái kiểm vòng ra sau đến
hết vòng cổ.
 với những áo có nón : kiểm tra đường nối sống bên ngoài và bên trong của
nón.
 Tiếp tục kiểm tra bên ngoài áo Jacket : từ đường may vai bên trái xuống vòng nách
trước -> gấp ngang tay về phía trước song song với cánh tay bên phải của Jacket :
kiểm tra vòng nách sau đồng thời kiểm tra màu sắc của hai tay với thân. Lộn cửa
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tay : kiểm tra các đường may bên trong ( nếu có thun phải kéo dãn hết cỡ để kiểm
tra các đường may chần thun )
 Kiểm tra đường may sườn tay xuống đường thân trái sau đó kiểm đường sườn thân
và sườn thân bên phải ( từ mép lai ). Lộn cửa tay bên phải kiểm tra các đường may
bên trong , gấp ngang tay về phía trước sao cho tay áo phải cùng chiều với tay áo
trái, kiểm tra màu sắc.
 Kiểm vòng nách sau từ ngã tư nách, trả tay về vị trí ban đầu: kiểm tra nách từ trước
ngã tư nách lên vai và kiểm tra đường may vai con bên phải.
 Lật úp Jacket : kiểm tra các chi tiết và đường may thân sau.

3. Qui trình kiểm tra chất lượng quần.

a. Qui trình kiểm tra thông số.

Trình tự các bước đo
1. vòng lưng.
2. vòng mông.
3. đáy trước.
4. đáy sau.
5. sườn ngoài.
6. giàng trong.
7. ngang đáy
8. rộng ống.
9. các chi tiết.
 Vị trí đo các chi tiết phải được thực hiện theo sự hướng dẫn và mô tả trên hình vẽ trong bản
TCKT.

b. Qui trình kiểm tra chi tiết.

b.1. Kiểm tra hình dáng bên ngoài của sản phẩm.
 Cầm hai mép lưng quần hướng ra phía trước kiểm tra hình dáng bên ngoài.
 Đặt sản phâmr lên bàn kiểm tra các chi tiết: in, thêu.
b.2. kiểm tra bên trong quần ( mặt trái )
 Kiểm tra lưng trước – kéo dãn thun để kiểm tra các đường may chần thun ( nếu có )
– lộn bên trong lưng quần kiểm các đường may bên trong, nhãn , size, nhãn
TPNL… lộn lưng lại như ban đầu – gập lưng quần và kiểm tra lưng sau.
 Lộn trái quần và kiểm tra bên trong bắt đầu từ ; nẹp ba-ghết từ mép lưng xuống
dưới đáy quần – tiếp tục từ cạnh nẹp ba-ghết ( thân bên trái ) – kiểm tra nẹp lưng.
 Liểm sườn quần : từ đường tra lưng đến mép lai quần ( nếu trên sườn quần có túi ,
phải kiểm tra nẹp viền ) sau đó tiếp tục kiểm tra dọc xuống lai quần.
 Mở ống và kiểm tra vòng đáy : bắt đầu từ mép tra lưng thân sau – kiểm dường may
đáy sau vòng qua đáy trước.
 Kiểm tra đường may giàng trong từ mép lai thân trái dọc xuống mép lai thân phải.
 Xếp quần lại vị trí ban đầu : lật mặt dưới quần – kiểm tra đường sườn quần từ
đường tra lưng dọc xuống lai quần.
b.3. Kiểm tra ngoài quần ( mặt phải )
 Cài móc quần, xếp đôi lưng, lấy điểm giữa đường may đáy xuống làm chuẩn để
kiểm tra đối xứng của các dây passan – xếp quần cho các đường may sườn ngoài,
giàng trong của hai ống quần chồng lên nhau.
 Kiểm tra đường may sườn ngoài bắt đầu từ đường tra lưng dọc xuống lai quần –
kiểm tra các đường may vòng lai.
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 Mở ống quần kiểm tra đường may đáy quần, từ đường tra lưng kiểm vòng qua đáy
trước.
 Kiểm tra đường may giàng trong : từ mép lai quần thân trái dọc xuống mép lai
quần thân phải – kiểm đường may lai quần.
 Xếp quần lại vị trí ban đầu, lật mặt dưới quần tiếp tục kiểm tra sườn quần từ mép
tra lưng dọc xuống mép lai quần – kiểm đường may lai quần.
 Nếu lưng và lai quần có thun phải kéo dãn hết mức để kiểm tra các đường may
chần thun.
4. Quản lý chất lượng công đoạn hoàn tất sản phẩm
Cần kiểm tra công đoạn này toàn diện, tổng hợp trước khi giao hàng. Quá trình
kiểm tra ở công đoạn này rất quan trọng, có ảnh hưởng sâu sắc tới các qui định sau
cùng là chấp nhận hay không chấp nhận đối với những lô hàng đã sản xuất. Chính vì
điều này, hiện nay các công ty may luôn đẩy mạnh đào tạo đội ngũ KCS sao cho có
khả năng kiểm hàng thật chính xác và đáp ứng được tốt nhất các yêu cầu của khách
hàng.
Sau khi kiểm tra toàn bộ các sản phẩm, kể cả bao gói đóng kiện, bộ phận KCS sẽ
gởi lên ban giám đốc bảng báo cáo chi tiết quá trình kiểm hàng và một số ý liến về tình
hình chất lượng sản phẩm tại công ty để có kế hoạch chấn chỉnh những tồn tại trong
thời gian sắp tới.
Cuối cùng, bộ phận KCS lập biên bản kiểm hàng để hợp thức hóa số hàng cho
phép xuất, biên bản này phải có chữ ký của đại diện xí nghiệp, xem như quá trình
kiểm tra chất lượng sản phẩm của mã hàng đã hoàn tất.
Các công việc còn lại của bộ phận KCS tham gia vào quá trình kiểm tra các thủ tục
giấy tờ.
Bảng kê khai chi tiết sản phẩm Giấy
chứng nhận chất lượng sản phẩm.
Đơn xin kiểm tra.
Biên bản kiểm tra lô hàng.
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